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Искаше ми се в тази колонка да събера 

всички онези шеговити коментари от по-

следните дни след шокиращите резултати 

на това Световно първенство по футбол.  

Но нямам толкова място.
“Чувствам се като Аржентина – отпадна-

ло ми е.” Искаш ли да играем на Германия и Южна 

Корея?
- Как се играе? - Аз ще съм жалка, пък ти ще ме биеш.

Колажите на Меси и Роналдо заедно в 

самолета и правещи планове да гледат 

финала у дома. И какво ли още не измисли 

футболният фейсбук гений. Истината е, 

че това Световно се оказа много по-инте-

ресно от Шампионската лига и разби от 

емоции всички участници. В България и Ев-

ропа футболът е буквално на всяка крачка. 

Това за съжаление не е така в САЩ, а и 

заради часовата разлика е трудно човек да 

се подкара с бири от 7-8 ч. сутринта, когато 

са първите мачове. Но все пак това е едно 

страхотно начало на лятото, а четвъртфи-

налите съвпадат с дългия уикенд за 4 юли, 

така че enjoy! Един от любимите ми колажи по темата 

е на Ангела Меркел, която се обажда на 

Тръмп и му казва – Построй стената! Става 

въпрос за тази с Мексико, а шегата е, че 

немците отпаднаха точно от Мексико. Че 

е малко вероятно Тръмп да изпълни без-

смисленото си желание и да построи стена 

с южната съседка е ясно. Но той и неговата 

администрация строят бюрократични 

стени пред всички имигранти – настоящи, 

бъдещи, легални, нелегални. 

Нови цифри показват (повече на 

страница 6), че молбите на близо 800 

хиляди легални имигранти за американско 

гражданство не са разгледани, а се трупат 

по бюрата в имиграционната служба. Като 

се погледне статистиката в кои щати е най-

рязък скокът и там, където са се увеличили 

драстично отказите, не е трудно да си 

направим извода, че може би става въпрос 

за умишлено забавяне. Това са щати, къде-

то етническият състав на населението се 

променя и новите американски граждани 

биха били по-склонни да подкрепят демо-

кратите на предстоящите през ноември 

избори за Конгрес. Но това, изглежда, ще 

е невъзможно, защото молбите им няма 

да бъдат разгледани дотогава. Според 

имиграционни адвокати, ако човек иска да 

гласува на следващите президентски избо-

ри през 2020 година, то трябва да подаде 

молба за US гражданство в следващите 60 

до 90 дни. Под режима на Тръмп в някои 

райони на страната се чака до 20 месеца 

за интервю. А да не забравяме, че всеки 

щат има различни изисквания кога човек 

трябва да се регистрира като гласопода-

вател, за да може да пусне бюлетина. И ако 

тези 800 хиляди молби ви се струват малко 

на фона на 350-милионна Америка, да при-

помня, че Доналд Тръмп стана президент 

благодарение на 78 хиляди гласа в 3 щата. 

Битката за всеки глас е важна. И изглежда, 

че бандата на Тръмп използва всякакви 

начини да ограничи това право на хора, 

които са си го заслужили, спазвайки пра-

вилата и следвайки процеса.

И това е едно от нещата, за които трябва 

да помислим на този 4 юли – деня, в който 

тази нация празнува своята независи-

мост. Всъщност, тя е обявена с резолюция 

на Конгреса два дни по-рано, но самата 

Декларация е подписана на 4-ти. В нея се 

казва: “Но когато един дълъг низ от злоупо-

треби и грабителства, преследващи не-

изменно една и съща цел, говорят, че този 

народ е застрашен да бъде поставен под 

властта на един абсолютен деспотизъм, то 

тогава негово право и негово задължение 

е да отхвърли подобно управление и да си 

избере нови пазители на своята бъдеща 

сигурност.” Колко актуално и днес – 242 

години по-късно. Хубав празничен уикенд, Ясен yasen@bg-voice.com

Каква невероятна футболна драма
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Шофирам аз по българските (условно) 
магистрали, ходя по софийските улици и 
се чудя - това управление не може да се 
справи с ремонта на един път като хората, 
а иска да ремонтира Конституцията. Що 
за абсурд?! Не че някой иска от тях това 
- целта е топката да се подава достатъчно 
дълго време, че да се влезе в този 6-месе-
чен срок преди края на мандата, в който 
Народното събрание не може да се раз-
пуска, и това управление да организира 
изборите и броенето на бюлетините.

Но вместо да си мълчиш, докато се оп-
итваш да оцелееш, е много по-нагло да 
обясниш, че няма да подаваш оставка, за-
щото мафията ти я иска, както каза Бой-
ко Борисов в сряда. „Искат оставка, но не 
знаят какво да направят. Ако имаше под-
готвени хора, с удоволствие щях да ги 
оставя да управляват. Мафията в момен-
та иска да свали правителството - хазарт, 
контрабанда, всичко е на улицата сре-
щу нас. Видяхте ги колко са арогантни и 
злобни“, рече премиерът, срещу когото 
народът скандира „мутро вън“ вече бли-
зо 2 месеца.

И докато премиерът ги говори тези 
неща, в европейската версия на издание-
то Politico излезе статия със заглавие: „Ето 
как България се превърна в държава на 
мафията“. Там подробно е обяснен заро-
дишът на сегашното задкулисие, здраво 
притиснало в хватката си управление, съд 
и прокуратура, медии, и ролята на преми-
ера Борисов, както и миналото му.

В интервю за „Дойче веле“ пък бив-
шият американски посланик в България 
Джеймс Пардю казва, че Вашингтон няма 
илюзии за Борисов по повод изтеклата 
преди години в wikileaks грама за пре-
миера. Там през 2006 г. посланик Джон 
Байърли разказва за миналото на Бой-
ко Борисов - обвинения за връзки с „Лу-
койл“, Младен Михалев-Маджо и Румен 
Николов-Пашата. Смята се, че Борисов е 
използвал поста си като глава на българ-
ските правоохранителни органи, за да 
прикрие криминалните си деяния, пише 
Байърли. Той подчертава, че Бойко Бори-
сов демонстрира проамерикански пози-
ции, но в същото време посещава често и 
руското посолство.

И още нещо от миналото, от моя роден 
бургаски край. На 25 март 1995 г. данъч-

ни и спецполицаи правят акция в отда-
лечения бургаски квартал „Крайморие“ и 
съобщават, че са открили цех за нелегал-
но производство на цигари, които тогава 
все още прави само държавата (“Булгар-
табак“ все още не е на Делян Пеевски). 
При акцията властите не намират маши-
ни за производство на цигари. Личи, че 
те са изнесени, преди те да нахлуят. Ня-
кой е предупредил собствениците им 
достатъчно рано, за да откарат обемис-
тата техника. Наемател на помещенията 
е фирмата „Тео интернешънъл“, гласи съ-
общението за пресата. Кои са съдружни-
ците в тази фирма - Бойко Борисов (който 
тогава все още не е медиен герой) заедно 
с Румен Николов-Пашата и Иво Каменов 
от добре известната варненска групиров-
ка ТИМ.

Думите на Борисов, че мафията му иска 
оставката, всъщност ни дава повод да си 
припомним всички тези неща около не-
говата биография. И да перифразираме 
старата поговорка - мафията вика дръжте 
мафията.

Та ако наистина мафията искаше остав-
ката на Борисов, той вече щеше да я е по-
дал. Защото такива са правилата в техни-
те среди.

А в края на статията си в Politico авто-
рът Кристиан Оливър пише: „Полезно е да 
се върнем назад и да видим кои са били 
на погребението на Илия Павлов. Ди-
пломатическа грама на тогавашния аме-
риканския посланик Джеймс Пардю по-
сочва Ахмед Доган, който „дори не се 
опитваше да прикрива тесните си връзки 
с убития президент на „Мултигруп“. Там е 
бил и Васил Божков – „Черепа“. Тогаваш-
ният премиер (и бивш цар) изпрати съ-
болезнователна телеграма. И за да при-
ключим с тази щастлива картинка, ето ви 
снимка на Павлов да се разхожда с младе-
жа Пеевски. Затова не е изненадващо, че 
протестиращите си искат страната обра-
тно.“ Въпросът е колко силно и дали този 
път ще успеем да си я върнем наистина, а 
не само наужким - както през 1989, 1997 
или 2013 г.

Приятен уикенд!

Ясен 
yasen@bg-voice.com

Мафията вика 
дръжте мафията

https://axz53.app.goo.gl/radio
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Н
апрежение, арести, бити по-
лицаи и сигнали за полицей-
ско насилие белязаха анти-
правителствените протести 
в България през последна-

та седмица. Недоволството срещу пра-
вителството на Бойко Борисов и главния 
прокурор Иван Гешев продължава по 
улиците на големите градове вече 62 дни.

Полицията успя да събори някои от 
палатковите лагери на протестиращите 
в София и да освободи големите кръсто-
вища, но искащите оставката на властта 
направиха нови опити да ги вдигнат.

Напрежението ескалира на 2 септем-
ври, когато след протест около парла-
мента през деня, вечерта се стигна до 
сериозни сблъсъци между протестира-
щите и полицията. Всички, дори орга-
низаторите на протеста, бяха категорич-
ни, че е имало умишлена провокация от 
платени хора, най-вероятно от футболни 
агитки.

Последваха серия информации за ра-
нени полицаи, които бяха замеряни с 
ябълки, лук и дори жълти павета и бом-
бички. Имаше и сигнали за полицейско 
насилие. Кадрите от нощта на сблъсъ-
ците показваха струпани полицаи, пазе-
щи се от провокаторите, инструктирани 
да не отвръщат. Видяха се обаче и арес-
ти на десетки протестиращи, голяма част 
от тях мирно. Журналистът на свободна 
практика Димитър Кенаров разказа ден 
по-късно как е бил влачен и

ритан с кубинки в главата
а призивите му към униформените да сп-
рат, не били чути.

Заваляха реакции от МВР, от партиите 
в парламента, от президента. Но реакция 
от главния герой на протеста, Бойко Бо-
рисов, нямаше.

Едва няколко дни по-късно премиер-
ът обясни, че съединение, демокрация и 
мир не се постигат по този начин.

Борисов не се появи и в парламента, 
не се появи и по сутрешните блокове, 
направи обаче инспекция на поредната 
магистрала. Намекна със задоволство, 
че „той така чупи държавата“, с ремонти. 
За да подсили твърденията си, припом-
ни, че отпуснал по още 50 лева на пен-
сионерите. В деня на големия протест. Те 
му и отговориха – не искат 50 лева, а вну-
ците им да се върнат обратно в България.

Павета, палки и ритници
XРанени полицаи и сигнали за полицейско насилие белязаха последната седмица

Европейската комисия призова права-
та на демонстрантите да бъдат спазвани, 
а действията на полицията да бъдат зако-
носъобразни

„Многократно сме заявявали, че съ-
ществува право на мирни протести в 
държавите от ЕС; държавите имат право 

да предприемат съответните законосъо-
бразни полицейски действия за опазване 
на обществения ред“, казаха говорители 
на Европейската комисия на пресконфе-
ренция в отговор на въпроси, свързани 
със събитията в България от последния 
месец.

Призоваваме държавите от ЕС да сле-
дят за спазването на правата на демонт-
стантите и за законосъобразността на 
полицейските действия, добавиха гово-
рителите.

Националните правни системи следят 
за спазването на правата, допълниха те.

Френски дипломат е един от аресту-
ваните от българските полицаи в но-
щта на протеста на 2 септември, съ-
общи неговият адвокат, цитиран от 
19min.bg.

Провинението на служителя на све-
товната организация ЮНЕСКО, част от 
ООН, която финансира с милиони вся-
ка година своите обекти от глобалното 
културно наследство у нас като Стария 
Несебър, Боянската църква, Сребър-
на и др., е, че се е опитал да подаде на 
български полицай каска, която е била 
паднала на паважа.

Двамата със съпругата му, които са 
минавали и с любопитство са гледали 
протеста на 2 септември, в който не са 
участвали, са мислели, че така ще ока-
жат помощ на силите на реда. В замя-
на обаче са получили бързи удари и 
арест, който вече предизвика между-
народен скандал.

Към това трябва да се добави счуп-
ването на обектива на фоторепортера 
на Агенция Франс Прес, въпреки пока-
заната карта и обясненията, че е жур-
налист. Той е нападнат и удрян. Както 
вече е известно, това се случи и с други 
представители на световни медии.

ЕК: Правата на демонстрантите да се спазват

МВР арестува 
дипломат  
на ЮНЕСКО

Напускат площада още след първите 
бомбчки срещу полицаите и повече от 
половин час преди сблъсъците. Сядат да 
си говорят на ъгъла на улиците „Дякон 
Игнатий“ и „Аксаков“.

„Точно тогава написах един статус, че 
това не е нашият протест, че ние не сме 
на протести 50 и кусур дни, за да заме-
ряме жандармеристи с твърди предмети 
пред празен парламент“, разказва Свето-
слав.

По ирония на съдбата половин час 
след тази публикация в подкрепа на жан-

дармерията той е повален на земята от 
жандармеристи.

„Директно се нахвърлиха, въпреки че 
бях седнал с вдигнати ръце. Отнесох ня-
колко удара с палки по главата, включи-
телно през лицето. Извиха ни ръцете зад 
гърба“, разказва още Светослав.

„Ние не сме тези, които трябваше да 
бъдат затворени“, допълва Еди Дими-
тров.

След четири часа в Първо районно уп-
равление Светослав и Еди са освободе-
ни.

Арест след „не сме тук, за да замеряме полицаи“

Полицаите бяха замеряни с бомбички, докато седят безучастно. 

След подадена команда, започнаха и първите арести. Твърди се, че дори мирно протестиращи са били задържани. 

Снимки: БТА

Много хора бяха обгазени от полицията. 
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С
лед повече от 60 дни проте-
сти срещу управлението му 
премиерът Бойко Борисов 
обяви, че няма да се оттегли. 
А причината да не го напра-

ви била, че мафията иска оставката му.
При посещение на строящ се цен-

тър за деца с онкологични заболявания 
край София Борисов даде да се разбе-
ре, че оставката му не стои на дневен 
ред, и след това съобщи, че през ноем-
ври планира да открие поредния учас-
тък от нова магистрала - „Европа“.

„Мафията в момента иска да свали 
правителството. Хазарт, контрабанда, 
всичко е на улицата срещу нас, и си на-
мериха и водач. И това ми дава основа-
ние да считам, че не трябва да давам ос-
тавка“, заяви министър-председателят.

Той отново повтори тезата си, че про-
тестиращите искат оставката на прави-
телството му, без да предлагат алтерна-
тиви, и нямало достатъчно подготвени 
хора, на които да остави управлението 
на държавата, иначе щял да стори това 
с удоволствие.

„Затова толкова ги дразним, други-
те няма какво да покажат“, обясни още 
той. Борисов добави и че светът е в 

криза и „ще видите какво ще се развие 
в следващите месеци". Премиерът уве-
ри, че „действаме здраво“, и призова „не 

обръщайте внимание“.
„При нас хубавото е, че не говорим в 

бъдеще време, а в настояще“, каза още 

Борисов и обясни, че хиляди му пишат 
„Не ни оставяйте“.

Няколко часа преди да потвърди от-
ново, че няма да подаде оставка, ми-
нистър-председателят обяви от про-
фила си във Facebook, че е време за 
промяна.

„Време е за промяна“
написа той в пост, с който смени про-
филната си снимка в социалната мрежа.

Изказването на Борисов, че мафията 
е срещу него и затова няма да подаде 
оставка, съвпадна с материал, публику-
ван в американското политическо из-
дание Politico, озаглавен „Как България 
се превърна в държава на мафията“.

В него се разказва как олигарсите и 
мафията са настанили корупцията мно-
го надълбоко в съдебната власт, медии-
те и службите за сигурност в България.

В материала за Борисов се казва, че 
и той идва от силовите групировки и 
е обвиняван във връзки със СИК, но 
премиерът категорично отрича това и 
дори се представя като борец с коруп-
цията. „Но протестиращите и президен-
тът Румен Радев го смятат за основния 
играч на мафията.“

„Мафията иска да ни свали“: 
Борисов няма да подаде оставка
XPolitico: Протестиращите смятат премиера за основен играч на мафията

https://www.facebook.com/nasko17
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Г
лавният прокурор Иван Гешев 
живее в Дом 5 на държавна-
та резиденция „Бояна“. Компле-
ксът традиционно подслонява 
президентите, премиерите и ня-

кои председатели на Народното събра-
ние. През последните 30 години не е из-
вестно в Бояна да е живял представител 
на съдебната власт.

Новият адрес на Иван Гешев беше по-
твърден от три независими източни-
ка пред „Свободна Европа“. Официално 
нито една институция не потвърди, но и 
нито една не отрече информацията, във 
връзка с която им изпратихме въпроси.

И правителството, и прокуратурата, и 
НСО, и ДАНС - нито една институция не 
обясни дали и защо Гешев живее в Боя-
на. Резултатът от проучването на „Сво-
бодна Европа“ показва, че това е всеиз-
вестна тайна, за която никой не иска да 
говори.

„Държавен имот“
В последната седмица на август глав-

ният прокурор сам каза, че живее в дър-
жавен имот. „Живея в държавен имот, по 
препоръка на всички български служби 
за сигурност, включително Национал-
ната служба за охрана“, каза Гешев пред 
Нова телевизия на 26 август.

Повод за думите му стана питане 
от страна на едни от организатори-
те на протестите срещу правителство-
то и главния прокурор. Арман Бабикян, 
проф. Велислав Минеков и адвокат Ни-
колай Хаджигенов - т.нар. Отровно трио, 
съобщиха пред медиите, че са изпра-
тили питане по Закона за достъп до об-
ществена информация до Министер-
ски съвет, защото са получили данни, че 
главният прокурор обитава правител-
ствената резиденция.

Тогава Иван Гешев каза, че живее в 
държавен имот по препоръка на служ-
бите за сигурност, а той и семейство-
то му плащат наем на пазарни цени. „От 
този храст няма да изскочи заек“, каза 
Иван Гешев пред Нова телевизия.

Има ли заек?
Дали има или няма заек в този храст 

засега не е ясно, тъй като вече повече от 
10 дни Министерският съвет не отгова-
ря на официално запитване от страна на 
„Свободна Европа“. Именно Министер-
ският съвет стопанисва държавната ре-
зиденция „Бояна“.

Ден след като главният прокурор 
каза, че живее в държавен имот, зададо-
хме въпросите - кой е имотът, който Ге-
шев и семейството му обитават; откога 
са се настанили там; какъв е месечният 

наем, който плащат; как са определени 
„пазарните цени“ и кои служби за сигур-
ност са дали препоръката той да живее 
в резиденцията.

Въпросите до правителствената ин-
формационна служба са изпратени на 
27 август. Първоначално ни казаха, че 
биха отговорили, но не могат, защото 
служителят, който „единствен разпола-
га с тази информация“, е в отпуск. Става 
дума за Веселин Чинов, който оглавява 
Дирекция „Административно и правно 
обслужване и управление на собстве-
ността“.

„Когато човекът се върне, ще получи-
те информацията – не я крием“, каза Те-
одора Петрова от Правителствената ин-
формационна служба.

Проверка на „Свободна Европа“ пока-
за, че Чинов е в отпуск до 30 август. След 
като той се върна на работа, от пресцен-
търа на правителството всеки ден каз-
ват, че информацията се подготвя, но не 
е ясно кога ще може да бъде предоста-
вена. По думите на Петрова това тряб-
ваше да се случи „след сряда“ (2 септем-
ври). Отговори на въпросите няма и до 
момента.

Същите въпроси бяха отправени и 
към пресцентъра на прокуратурата. Не 
получихме отговор в продължение на 
няколко дни и напомнихме за питането. 
Отговори все още няма.

„Дом 5 е зает“
Резиденция „Бояна“ е създадена през 

1974 година като представителен ком-
плекс на комунистическото ръковод-
ство на страната. Състои се от две по-го-
леми сгради - Дом 1 и Дом 2. В първата 
днес е Националният исторически му-

зей, а втората е комплекс от конферент-
ни зали и жилищни части, който обслуж-
ва правителството. Има още 6 по-малки 
сгради.

Според три независими източника на 
„Свободна Европа“, пожелали аноним-
ност, главният прокурор Иван Гешев жи-
вее в Дом 5, една от по-малките сгради.

Информацията, че Дом 5 в момента е 
зает, се потвърждава и от разговор със 
служител на оглавяваната от Чинов ди-
рекция. Той отговори на стационарния 
си телефон в Министерски съвет. Пред-
ставихме се за туристи, които желаят да 
наемат помещение за нощувка в „Бояна“.

На въпрос дали граждани могат да 
наемат части от правителствената ре-
зиденция, той отговори, че „това е въз-
можно, но само за хотелската част“. На 
въпрос дали Дом 5 може да бъде нает, 
той каза, че „няма такава практика, къ-
щите в комплекса са за представители 
на изпълнителната власт, а гражданите 
могат да ползват хотела“.

Служителят уточни, че „така или ина-
че в момента Дом 5 е зает“. На въпрос от 
кого е зает и дали там живее главният 
прокурор, той каза, че няма как да пре-
достави тази информация и прекъсна 
разговора.

Кой е препоръчал?
Засега нито една от службите за сигур-

ност не потвърждава думите на главния 
прокурор, че има препоръка той да жи-
вее в държавен имот.

„Свободна Европа“ изпрати писмено 
запитване до Държавна агенция „Нацио-
нална сигурност“ (ДАНС) дали и защо е 
дадена подобна препоръка, но оттам не 
отговориха.

Иван Гешев посочи пред Нова теле-
визия изрично Националната служба за 
охрана (НСО) като една от институции-
те, които са дали становище. Обърнахме 
се и към тях с въпрос дали това е вярно. 
От НСО не потвърдиха. Отговорът гласи: 
„Националната служба за охрана няма 
ангажимент към охраната на главния 
прокурор“.

По желание на Иван Гешев той се ох-
ранява от Бюрото за защита на свиде-
телите, което е на пряко негово под-
чинение. НСО осигуряваше охрана на 
главните прокурори до момента, но не 
отговаря за сигурността на Гешев от 
края на април 2020 г.

Двойна охрана
Въпреки това обаче Гешев на практи-

ка е охраняван двойно, а не както пред-
шествениците си само от НСО. Така се 
получава, защото резиденция „Бояна“ е 
отговорност на Националната служба за 
охрана, тъй като е стратегически обект 
за националната сигурност.

Службата отговаря за сигурността на 
територията на целия правителствен 
комплекс. След изрично запитване от 
„Свободна Европа“ НСО потвърди, че 
извършва „контролно-пропускателна 
дейност на резиденцията“.

Това означава, че когато главният про-
курор си е вкъщи, той е охраняван двой-
но – веднъж от НСО (които пазят целия 
комплекс), и веднъж от личната си охра-
на от Бюрото за защита на свидетелите.

Причините, които налагат това, оста-
ват неизвестни. Неизвестно остава и кой 
е решил, че главният прокурор трябва 
да живее редом до президента и преми-
ера в правителствената резиденция.

Всички знаят, никой не говори: 
Къде живее Иван Гешев
XВ края на август главният прокурор сам каза, че живее в държавен имот

ПОЛИНА  
ПАУНОВА

„Свободна Европа“
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BG ТЕЛЕГРАФ
Вашингтон е без илюзии  
за ситуацията в България

Вашингтон не си прави илюзии нито 
за Бойко Борисов, нито за ситуа-
цията в България. Това обяви бив-

шият американски посланик в България 
Джеймс Пардю в интервю за „Дойче Веле“. 
„През последните години демокрацията в 
България се намира в отстъпление. А Бо-
рисов на практика превърна България в 
еднопартийна държава“, каза още той. 
Пардю коментира и протестите в страната. „Размерът, обхватът и продължител-
ността на тези демонстрации ги правят важен израз на съпротивата срещу съ-
ществуващото правителство“, каза той.

Автобус изгоря на магистрала 
„Тракия“ тази нощ

Автобус изгоря в района на пъ-
тен възел „Вакарел“ на магистра-
ла „Тракия“. Няма пострадали при 

пожара, който затвори за кратко аутоба-
на. Наложи се пожарникарите да гасят и 
част от близката гора. Не е ясна причи-
ната за запалването, но вероятно става 
въпрос за техническа неизправност. Ав-
тобусът е с турска регистрация. Кадри 

от зрелищния инцидент заляха социалните мрежи.

Валентин Златев вече не е 
част от „Лукойл-България“
Валентин Златев вече не е част от 

„Лукойл-България“. Новината по-
твърдиха от пресцентъра на дру-

жеството. От 10 август тази година Зла-
тев не е част и от Надзорния съвет на 
„Лукойл Нефтохим-Бургас“. Това показва 
и справка в Търговския регистър. Златев 
вече не е и председател на Контролния 
съвет на компанията. От там съобщиха, 
че Златев е излязъл от компанията. На 19 април 2019 г. имаше ротация на ръко-
водни кадри в „Лукойл-България“ и Златев беше назначен за председател на Кон-
тролния съвет. Тогава той освободи поста на генерален директор.

Българчета със седем медала 
по математика

Седем медала са спечелили българ-
ските участници на Европейската 
младежка олимпиада по информа-

тика през 2020 г. Състезанието се прове-
де дистанционно между 1 и 6 септември. 
В надпреварата са участвали над 80 учени-
ци от 27 държави, като всяка страна е има-
ла възможност да участва с по два отбора. 

Сребърни медали завоюваха осмокласниците Деян ХаджиМанич и Веселин Мар-
кович от Математическата гимназия „Д-р Петър Берон“ - Варна. Бронзов медал 
спечели Велислав Гърков от 8-ми клас в Софийската математическа гимназия.

Кабинетът отпуска 50 млн. 
лв. на „Марица изток“
Българският енергиен холдинг ще 

отпусне на комплекса „Марица из-
ток“ 50 млн. лв., обяви енергийният 

министър Теменужка Петкова. Отделно 
се отпускат още 5 млн. лв. за актуализи-
ране на заплатите на хората, работещи 
в дружествата. Възнагражденията не са 
увеличавани вече 30 месеца, каза пре-
зидентът на КНСБ Пламен Димитров. 
По-рано и премиерът Борисов също се срещна с президента на КНСБ Пламен 
Димитров и представители на „Мини Марица изток“, за да обсъдят бъдещето на 
комплекса.

https://angelovrealtor.com/
https://www.riverroadfamilydental.com/River-Road-Family-Dental.html


BG VOICE СВАЛЕТЕ СИ МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ BG LINKED И ПУБЛИКУВАЙТЕ БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА В РЕАЛНО ВРЕМЕ

9 - 16 септември 2020 г. 9

И 
българите в различни точ-
ки на света продължават да 
протестират с искане за ос-
тавката на правителството на 
Бойко Борисов и на главния 

прокурор Иван Гешев.
За да се солидаризират със сънарод-

ниците си в Родината, българи зад грани-
ца показаха недоволството си и тази не-
деля.

Демонстрации за пореден път имаше 
в Чикаго и Монреал. Протести бяха орга-
низирани и в Майнхайм, Хамбург, Осло, 
Люксембург.

В Брюксел демонстрантите поискаха 
оставките на кабинета и на главния про-
курор. Към протеста

се присъединиха 
и евродепутати

В Амстердам наши сънародници се съ-
браха да отпразнуват Деня на Съедине-
нието и да подкрепят протестните движе-
ния у нас.

В Лондон всекидневният граждански 
протест пред българското посолство 
този път беше по-малоброен.

Недоволство имаше и в Мюнхен. Там 
сънародниците ни протестираха пред 
представителството на Европейската ко-
мисия. „Не искаме да живеем в такава 
България. Не искаме нашите роднини и 
нашите близки да живеят в такава Бъл-
гария. Искаме настояще и бъдеще, което 
е адекватно за ЕС през 2020 г.“, каза един 
от демонстрантите - Мирослав Тодоров. 
Под мотото #EUAREYOUBLIND български-
те граждани потърсиха диалог с ЕК.

Поканата за събитието - под формата 
на отворено писмо - беше изпратена до 
германското представителство на ЕК ден 
по-рано. Към нея бяха прикрепени реди-
ца критични въпроси, свързани с Бълга-
рия. 

„Брюксел не е сляп“
Говорителят на мюнхенското предста-

вителство на ЕК Ренке Декарм откликна 
на поканата. Неговата поява изненада 
приятно протестиращите, които го по-

срещнаха с ръкопляскания. Пред него те 
отправиха сериозни критики и въпроси, 
свързани с работата на ЕК. „Според нас, 
докладът на ЕК за България от октомври 
2019-а не отговаря на истината“, подчерта 
студентката по право Диляна Чирпанли-
ева. Тя постави под въпрос положителни-
те резултати в борбата срещу корупция-
та в България и сподели, че не разбира 
защо ЕК си затваря очите при наличието 

на множество скандали, в които са заме-
сени български политици.

„Като европейски граждани и данъко-
платци желаем прозрачност. Ние искаме 
да знаем къде отиват нашите европейски 
пари. Не искаме те да потъват в джобове-
те на корумпираните политици в Бълга-
рия.“ Диляна спомена и новите 29 мили-
арда евро, които България ще получи от 
пакета за икономическо възстановява-

не след пандемията, и подчерта нуждата 
от прозрачност в разпределението и из-
ползването на тези пари.

Декарм поздрави учтиво български-
те граждани за инициативата им да изка-
жат своето мнение. Това е важно основно 
право не само в Германия, но и в Бълга-
рия, посочи той. „ЕК е запозната с проте-
стите от последните седмици и месеци в 
България и ние апелираме към протести-
ращите - нека всички тези протести да ос-
танат мирни.“

„Комисията стои зад своя доклад за на-
предъка на България“, каза Декарм по по-
вод отправената критика и даде за при-
мер множеството дискусии, проведени 
от 2007-а до днес между ЕК и България, 
чрез които комисията е проследила раз-
витието на страната.

„Изпратете ми конкретни 
въпроси по имейл“

„Диалогът с България не е приключил, 
той продължава. Освен механизмът за съ-
трудничество и проверка, съществуват и 
различни други начини да останем в ди-
алог“, изтъкна той, припомняйки плано-
вете на ЕС за обвързване на изискването 
за върховенство на закона с отпускане на 
европейски средства. „Добре е, че изказ-
вате тук вашето мнение и че се обръщате 
към нас. Слушам ви и ще предам в Брюк-
сел“, каза още представителят на ЕК. „Ако 
имате конкретни въпроси и ми ги изпра-
тете по имейла, ще потърся техните отго-
вори“, предложи говорителят.

В заключение Декарм заяви: „Искам да 
ви кажа, че ние (ЕК) напълно ви изслушва-
ме и съвсем не сме слепи. Следим вашите 
изказвания.“

Протестиращите обещаха на Декарм 
съвсем скоро да подготвят ново писмо 
към ЕК с конкретни въпроси относно ме-
тодите за оценка на България. Те насто-
яват да говорят със специалистите в Ев-
ропа по българските въпроси, защото не 
разбират на какво се дължи разминава-
нето на европейския доклад и оценките 
на „Трансперънси интернешънъл“ и „Ре-
портери без граници“.

От Чикаго до Амстердам: Българите  
по света продължават да протестират
XПред сънародници в Мюнхен ЕК проговори за протестите в България

Диляна Чирпанлиева и Ренке ДекармМирослав Тодоров

Снимки: DW

http://www.unitedinsuranceus.com/contact-us.html
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С
АЩ искат конфискация на ко-
лосална сума пари от дясна-
та ръка на криптокралица-
та Ружа Игнатова. Съдебната 
процедура по отнемането 

пари и активи от адвокат Марк Скот за-
почна в понеделник в САЩ.

Министерството на правосъдието на 
САЩ (DoJ) се стреми да конфискува бли-
зо 400 милиона долара от адвоката, кой-
то е помогнал за изпирането на стотици 
милиони долари на създателката на фи-
нансовата пирамида OneCoin, българката 
Ружа Игнатова. Тя изчезна в края на 2017 
г., когато разбира, че е разследвана от 
ФБР за колосалната измама от 4,5 млрд. 
долара. Вече три години Интерпол я из-
дирва безуспешно по целия свят. Меж-
дувременно нейният брат Константин бе 
арестуван, стана защитен свидетел и раз-
кри цялата престъпна схема на сестра 
си, както и участниците в нея, припомня 
„България днес“.

Американският прокурор за Южния 
окръг на Ню Йорк поиска съдия от ок-
ръжния съд на САЩ, отговорен за осъж-
дането на Марк Скот, да вземе решение за

отнемане на милионите 
от Марк Скот

съобщава специализираният сайт за 
блокчейн новини CoinDesk. Адвокатът 
Марк Скот бе признат за виновен още 
миналия ноември по обвинение за пра-
не на пари и банкова измама. До момен-
та на два пъти произнасянето на магист-
ратите за размера на присъдата му се 
отлага по искане на адвокатите на Скот. 
Според юристи това не е пречка съдия-
та, признал Скот за виновен, да разпоре-
ди конфискация на богатствата му. Освен 
нея наказанието, което грози Скот, е 50 
години затвор и глоба до 1 млн. долара.

Според представянето на материалите 
в съда Министерството на правосъдието 
иска да замрази активите на Скот, докато 
той не се лиши от сумата от близо 400 ми-
лиона долара, която е изпрал за OneCoin. 
Ако бъде одобрено от съда, правител-
ството на САЩ ще може да конфискува 
средства и активи, както и всяко друго 

имущество, което Скот притежава, дока-
то сумата не бъде удовлетворена. Това ще 
включва няколко морски вили, спортни 
коли, бижута, часовници и яхта, която той 
е закупил с приходи от OneCoin.

На Скот също така ще бъдат блокира-
ни банковите сметки, които е използвал 
за пране на средствата на пирамидата на 
българката Ружа.

Според доказателствата по делото 
между 2015 и 2018 г. Скот създал мрежа 

от фалшиви инвестиционни фондове за 
OneCoin, в които са потънали общо 392 
940 000 щатски долара. Това е сумата, коя-
то сега Министерството на правосъдието 
иска да вземе от Скот. Въпросните фондо-
ве са получили средства от

поредица от кухи фирми
които привидно са били инвеститори, а 
всъщност са били свързани с пирамида-
та на Ружа. След това парите били прех-

върлени като заеми, които не били из-
платени или преведени към поредица 
от банкови сметки, някои от тях пряко 
свързани с Ружа Игнатова. Като плащане 
Скот прехвърлил милиони и на себе си, 
установява разследването.

Схемите са сложни, но като цяло мина-
ват през инвестиционни фондове с час-
тен капитал и между международни оф-
шорни зони - от Британските Вирджински 
острови до Ирландия и Каймановите ос-
трови. Това движение на капиталите за-
мъглява техния източник и се прави, за да 
не могат да се проследят следите от изпи-
рането на средствата, поясняват познава-
чи на грандиозната финансова схема на 
Ружа.

Новината за предстоящата конфиска-
ция на милионите от осъдения адвокат 
дава надежда на измамени вложители. 
В социалната мрежа те определят пред-
стоящата съдебна процедура като знак за 
възтържествуване на правдата и наказва-
не на престъпниците. В примката на Ружа 
и хората й са паднали стотици хиляди же-
лаещи бързи печалби от десетки страни 
по света.

САЩ ще конфискуват $400 млн. 
от дясната ръка на Ружа
XМарк Скот може да остане без няколко морски вили, спортни коли, бижута и яхта

Марк Скот е успял да измами самата 
Ружа Игнатова, докато върти схемите за 
пране на завлечените пари от клиенти на 
пирамидата. Разследващите установяват, 
че Скот е прехвърлил на себе си цели 50 
млн. долара зад гърба на шефката си, на 
която бил дясна ръка и един от най-дове-

рените хора.
52-годишният Скот има блестяща ка-

риера на юрист до 2016 г., когато среща 
Ружа. Тогава той напуска работата си в 
престижна адвокатска кантора, която има 
офиси в Чикаго, Далас и други мегаполи-
си в САЩ.

Марк Скот успял да измами 
и криптофараонката

https://www.redfin.com/openbook/real-estate-lawyer/chicago-elena-costa-sp423743
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Б
ългарин, който потърси рабо-
та в чужбина, се оказа жертва 
на трафик. Благодарение на 
намесата на Външно минис-
терство и български диплома-

ти случаят има щастлива развръзка.
След измамни обещания за добро за-

плащане българинът заминал да рабо-
ти в Белгия. Младият мъж трябвало да 
бъде зает в сектора на селското стопан-

ство, но попаднал в безизходица, пре-
връщайки се в жертва на трафик.

Историята за трудностите и перипе-
тиите, увенчана с щастлив край, разказ-
ват от Министерството на външните ра-
боти и БНТ.

В опит да му помогнат, родителите му 
се свързали с Местна комисия за борба 
с трафика на хора в Пловдив. Структура-
та си партнира с Националната телефон-

на линия за борба с трафика на хора по

случаи за 
потенциални жертви

„Опитахме за съжаление неуспешно 
да осъществим контакт и с неправител-
ствени организации на местно ниво, за 
да помогнем на мъжа и да го настаним в 
сигурна за него среда“, разказва секре-
тарят на комисията Таня Иванова.

Последната надежда се оказало по-
солството на България в Брюксел. Със 
случая се заел консулът Малин Месал-
ски. Благодарение на неговата намеса, 
младият мъж вече пътува обратно за 
България. Пострадалият благодари на 
консула за адекватната и бърза реакция 
по случая му, посочват още от МВнР.

Секретарят на пловдивската комисия 
за борба с трафика на хора благодари 
сърдечно и от името на цялото семей-
ство на мъжа, който с помощта на ди-
пломатическото представителство вече 
е безопасност.

Бившият домакин на КАТ-Бургас 
Тодор Стайков се е обесил в турски 
арест, след като е бил задържан с 16 
кг дрога.

Преди дни 50-годишният мъж бе 
погребан в родния си град Карнобат. 
Засега не е ясно какви наркотици е 
пренасял Стайков, но според запоз-
нати ставало въпрос за марихуана. 

На 4 септември влязъл в Турция 
през ГКПП-Малко Търново и после 
бил арестуван. Няколко часа след 
задържането си е метнал въжето на 
врата.

Стайков е работил допреди 5 го-
дини в КАТ, после подхванал частен 
бизнес, като отворил сервиз за диаг-
ностика на автомобили.

През последните години бил и съ-
трудник на Гранична полиция, рабо-
тел на граждански договор. Пазел е 
бариери и е помагал на граничарите 
в охраната на различни сгради.

Българин потърси 
работа в чужбина, но се 
оказа жертва на трафик
XРодителите му потърсиха помощ от българските власти

Нашенец се обеси 
в турски затвор

http://www.silvicominc.com
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Protect your world
Auto • Home • Life • Retirement

18W100 22nd St. #122
Oakbrook Terrace, IL 60181
maggieb@allstate.com

Call or stop by for a free quote.

Meglena Barashka
630-468-2990

50
24

5

Call me today to discuss your options.
Some people think Allstate only protects your car. Truth 
is, Allstate can also protect your home or apartment, your 
boat, motorcycle - even your retirement and your life. And 
the more of your world you put in Good Hands®, the more 
you can save.

Бебешко парти подпали  
над 8000 акра в Калифорния

Един от многото горски пожари в щата 
Калифорния е причинен от бебешко 
парти с пиротехника, твърдят местни-

те власти. В Съединените щати съществу-
ва модерна традиция за разкриване пола 
на бебето по нетрадиционен начин. В по-
вечето случаи това включва балони с цвет-
ни конфети – розови за момиче или сини за 
момче, но понякога родителите избират и 
далеч по-грандиозни методи, включващи огън, пиротехника и фойерверки. Към 
момента горят 8600 акра земя, като пожарът е овладян едва на 7%.

Бившият адвокат  
на Тръмп: Той е мафиот

Бившият адвокат на Доналд Тръмп, 
Майкъл Коен, написа книга, която 
представя американския президент 

в крайно негативна светлина. Коен го на-
рича „мафиот“ и „расист". Твърди още, че 
е „мошеник“ и образът му в обществото е 
„фалшив“. Майкъл Коен е написал книгата 
в затвора. Той е там заради престъпление, 
извършено докато защитавал интересите 

на държавния глава. От Белия дом отрекоха написаното в книгата. Самият Тръмп 
нарече адвоката „плъх“ и „лъжец“.

Писатели с остри критики 
към президента Тръмп
Писатели обявиха, че преизбиране-

то на Доналд Тръмп за президент ще 
сложи краят на демокрацията. „Обръ-

щам се към онези, които са отвратени и не 
искат да гласуват. Помислете отново! Пре-
избирането на Тръмп може да сложи край 
на демокрацията в САЩ“, пише Пол Остър. 
Известният писател и режисьор призовава 
Тръмп да бъде изгонен от Белия дом, а ре-
дица негови колеги се присъединяват към апела му.

Байдън: Имаме шанс  
за пробуждане

Кандидатът за президент на Демо-
кратическата партия Джо Байдън 
обвини президента Тръмп, че е „ле-

гитимирал тъмната страна на човешката 
природа“ в изказването си в лутеранска-
та църква „Грейс“ в град Кеноша, Уис-
консин. По време на събрание на общ-
ността, посветено на неотдавнашните 
граждански вълнения заради полицей-

ския разстрел на чернокожия Джейкъб Блейк, Байдън каза, че размириците не 
са изцяло по вина на Тръмп, но че президентът е окуражил расистите и е разпа-
лил расовото напрежение по времето, когато нацията е дълбоко разделена.

Facebook: Руски тролове 
отново атакуват САЩ
Хора, свързнаи с прословутата пе-

тербургска група от тролове, кои-
то бяха част от опита на Русия да 

се намеси в изборите в САЩ през 2016-
а година, се опитват отново да атакуват 
САЩ и гласоподавателите. Това съоб-
щиха от Facebook, като се позовават на 
информация от ФБР. Според събраните 
данни, групата използва фалшиви про-
фили, включително на реални хора, като 
генерира снимките им, така че да не се разпознава, че профилът не е истински. 
Те създават цели страници и групи с последователи, които също да споделят ко-
ментарите и постовете им.

US ТЕЛЕГРАФ

https://agents.allstate.com/maggie-barashka-oakbrook-terrace-il1.html?utm_source=GMB&utm_medium=Website
https://www.google.com/maps/place/RVN+Logistics+Inc/@41.9702349,-87.766378,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xbbd81392a9c96c35!8m2!3d41.9702349!4d-87.766378
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Ф
едерален съдия във Ва-
шингтон е разпоредил ад-
министрацията на Тръмп 
временно да възобнови 
издаването на визи за хо-

рата, спечелили от лотарията за зелена 
карта (програма за разнообразяване на 
имигрантския поток).

„За да бъде ясно, няма законово изис-
кване всяка налична виза да бъде изда-
вана“, пише в решението си от петък ок-
ръжен съдия Амит Мехта, назначен от 
президента Обама. „Но това не означава, 
че Държавният департамент би могъл 
ефективно да спре програмата за разно-
образие за дадена година, като просто 
не прави нищо и остави времето за из-
чакване на всички висящи молби за визи 
да изтече.“

Решението дойде в отговор на заве-
дено дело срещу хода на президента 
Тръмп от по-рано тази година за спира-
не на издаването на зелени карти и ня-
кои визи, включително тези за временни 
работници. През април Тръмп обяви и 
замразяване на визите за победителите 
в лотарията зелена карта. Всяка година

зелени карти печелят 
до 55 000 имигранти

които идват от страни с исторически ни-
ски нива на имиграция в САЩ. Държав-
ният департамент издаде около 12 000 
визи за разнообразие за лотария 2020 
до издаването на заповедта на Тръмп.

Тези, които печелят визи за разноо-
бразие, трябва да получат зелена кар-
та до крайния срок на програмата до 30 
септември. Макар Мехта да не разпо-
реди удължаване на крайния срок, той 

призова администрацията на Тръмп да 
„положи добросъвестни усилия за бър-
зо обработване и вземане на крайно ре-
шение“ за тазгодишните молби за визи 
за разнообразие.

Заповедта на Тръмп от април призо-
ва за прекратяване на визите за мно-
гообразие до края на годината. Новата 

заповед от съда ще важи за поне 918 спе-
челили от лотарията за зелена карта, за-
явяват адвокатите срещу Тръмп.

Съдия Мехта обаче отказа да блокира 
заповедта на Тръмп за спиране на други 
визи, включително визите H-1B, които се 
дават на висококвалифицирани работ-
ници и са често срещани в технологич-

ната индустрия.
През юни Тръмп също издаде вре-

менни забрани за визите H-2B за сезон-
ни работници и визите H-4 за съпрузи на 
притежателите на виза H-1B. Тогава ад-
министрацията заяви, че заповедите са 
част от усилията за защита на американ-
ските работници на фона на икономиче-
ската криза, причинена от пандемията 
на коронавируса.

Тръмп многократно е предприемал 
мерки за ограничения за имиграционна-
та система в САЩ. През 2017 г. той каза, 
че американските власти

„избират най-лошото 
от най-лошото“

за имигрантите, които идват в страната, 
и призовава за прекратяване на лотари-
ята за зелена карта.

Мехта цитира тези факти в своето ре-
шение, казвайки, че победителите в ло-
тарията за многообразие идват в САЩ, 
търсейки „по-добър живот за себе си и 
семействата си“. Те не заслужават да бъ-
дат „карикатурирани като престъпници 
или да бъдат използвани за политически 
цели“, каза Мехта.

Тръмп не може да замрази визите 
за спечелилите зелена карта

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com

XСъдия призова администрацията на президента  
да обработва тазгодишните молби по-бързо

�le dv lottery, source displayed

Сн.: shrdo.com (�le green card lottery)
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М
инистерството на въ-
трешната сигурност 
(DHS) изпрати до Служ-
бата за управление и бю-
джет (OMB) за окончате-

лен преглед нова разпоредба за визите 
H-1B. Дългоочакваното правило, кое-
то се очаква да бъде публикувано ско-
ро, е почти сигурно, че ще бъде в ущърб 
на имигрантите, които кандидатстват за 
тези визи, и ще бъде оспорено в съда.

Администрацията на Тръмп е ограни-
чила визите H-1B (за висококвалифици-
рани работници) повече от която и да е 
предишна администрация, но е напра-
вила това, без да издаде нов регламент.

Процентът на откази
за петиции H-1B за първоначална за-

етост се е увеличил от 6% през 2015 г., 
преди Доналд Тръмп да встъпи в длъж-
ност, до 29% през второто тримесечие 
на 2020 г., според скорошен анализ на 
Националната фондация за американ-
ска политика. „Всички 25 най-добри ра-
ботодатели за нови работници с такава 
виза са имали по-високи проценти на 
откази за петициите през 2020 г. (вто-
рото тримесечие), отколкото през 2015 
г.“,се казва в доклада.

Има три елемента от новото правило, 
които са най-важни:

- Регламентът ще бъде публикуван 
като „междинно окончателно правило“, 
което ще му позволи да влезе в сила не-
забавно, без публично участие, но също 
така прави правилото по-уязвимо за ос-
порване в съда;

- Регламентът ще наложи нова, по-
тясна дефиниция на термина „специал-
на професия“ за притежателите на виза 
H-1B;

- Правилото ще затрудни професиона-
листите с H-1B визи да извършват рабо-
та за клиенти, които са трети лица в тру-
довото взаимоотношение.

„Лошата новина е, че администраци-
ята напредва с въвеждането на времен-
ното окончателно правило“, казва Уилям 
Сток от Klasko Immigration Law Partners, 
LLP в интервю. „Необходимостта от вре-
менно правило, което няма да разреши 
на засегнатите кандидати да представят 
коментари, вероятно ще бъде обясне-
но като отговор на икономическото въз-
действие на пандемията. За щастие вре-
менното правило е по-малко вероятно 
да оцелее при съдебното оспорване“, 
допълни той.

Истинската причина за бързането да 
се публикува регламент за H-1B визите 
може да бъде

страхът, че Тръмп 
ще загуби изборите

през ноември, а не спешна икономиче-
ска ситуация. Икономическата ситуация 
се е подобрила от март и април, а тер-
мините „H-1B специална професия“ и 
„отношения работодател-служител“ съ-
ществуват от 1990-91 г. и не са били про-
меняни през други периоди на иконо-
мически затруднения.

„Министерството на вътрешната си-
гурност загуби съдебно дело, когато 
първоначално въведе регламента STEM 
OPT като временно окончателно прави-
ло“, казва Джонатан Уасдън, партньор на 
Wasden Banias, LLC. „Агенцията не успя 
да оправдае използването на този ме-
ханизъм и беше принудена да започне 
процеса отначало.“

Ограничаването на тълкуването за 
специална професия в новото прави-
ло ще означава, че ще се „преразгле-
да дефиницията за специална профе-
сия“. Уасдън смята, че според закона и 
действащите разпоредби, ако дадена 
образователна степен е нормално из-
искване за американските работници 
на тази длъжност, тогава тя се квалифи-
цира като специална професия, и той и 
други адвокати са аргументирали тази 
позиция успешно в съда.

В становище от 31 март 2020 г. Taylor 
Made Software срещу Кенет Т. Кучинили 
окръжният съдия на САЩ Рудолф Кон-
трерас пише, че службата за граждан-
ство и имиграция (USCIS) греши, като за-
явява, че тъй като „много анализатори 
на компютърни системи са завършили 
либерални изкуства и са натрупали опит 
другаде, предлаганата длъжност в тази 
професия

не може да бъде 
„специална професия“

Съдията отбеляза, че наръчникът за 
професионални перспективи на минис-
терството на труда гласи, че бакалавър-
ската степен по компютърни или ин-

формационни науки е „често срещано 
изискване, макар и невинаги“. Той пише, 
че „често срещано“ трябва да се тълку-
ва като „нормално“. Той добави: „Отново 
регулаторният критерий не е дали вина-
ги се изисква такава степен“, както твър-
ди имиграционната служба.

По същия начин в друго дело съдията 
цитира решението от 6 март 2020 г. в 3Q 
Digital, Inc. срещу USCIS: „[Регламентът] 
не казва, че винаги трябва да се изисква 
степен, но агенцията изглежда замест-
ва думата „винаги“ с думата „нормално.“ 
Това е погрешно тълкуване и неправил-
но прилагане на закона“.

Администрацията на Тръмп също 
даде да се разбере как иска да регули-
ра висококвалифицираната имигра-
ция в случай, решен на 5 март 2020 г. 
Сатиш Касилингам от InspectionXpert 
Corporation (IXC) е магистър по маши-
ностроене, но USCIS отхвърля негова-
та петиция за H-1B виза, тъй като в нея 
се казва, че позицията на компанията 
не изисква степен в конкретна субспе-
циалност. „Въпросът тук е, че областта 
на инженерството е широка категория, 
която обхваща многобройни и различ-
ни специалности“, според USCIS. Съди-
ята не се съгласи, че USCIS може да от-
каже петицията, тъй като длъжността не 
изисква степен в определена специал-
ност и може да бъде попълнена от някой 
със степен в повече от една дисципли-
на, като например различните видове 
инженерни степени.

„Ако новото правило посочва стрикт-
но изискване за бакалавърска или по-
висока степен в определена област да 
бъде единственият начин да се канди-
датства за работа в професията, това 
значително

ще ограничи използването 
на H-1B визите

в компютърните професии, както и в 
нови и развиващи се области като ана-
лиз на данни, където необходимият 
опит обикновено идва от две различ-

ни специалности, компютърни науки 
и статистика“, каза Сток. „Ще бъде по-
трудно да се получат H-1B за позиции, 
които изискват някаква компютърна 
наука, но не непременно задълбочена 
степен по компютърни науки, като на-
пример осигуряване на качеството на 
софтуера, уеб програмиране и пози-
ции, които са повече в областта на ко-
дирането, отколкото на анализа“, отбе-
лязва той.

В писмо до служители на админи-
страцията на Тръмп от 1 ноември 2018 
г. бизнес коалицията „Конкурирай Аме-
рика“ аргументира, че USCIS нарушава 
правилата, „отказвайки петиция за H-1B 
визи на основание, че степента, прите-
жавана от спонсорирания чуждестра-
нен специалист, не е в рамките на една 
област на приемливо обучение за про-
фесия". Според писмото „Нищо в уста-
ва не позволява административна пре-
ценка да ограничи квалифицираната 
специалност да е достъпна само за оне-
зи, които имат професии от типа „спе-
цифичната специалност“, и за да се кла-
сират за определена работа, трябва да 
са завършили само една, изключителна 
образователна степен“.

Съдия Колайър отбеляза, че

USCIS отхвърля петициите 
за H-1B кандидати

като твърди, че компанията не е рабо-
тодател на имигранта, ако не е контро-
лирала и той или тя работи за външни 
клиенти на фирмата, които се считат 
трети лица. През 2018 г. Министерство-
то на труда използва за това термина 
„вторичен работодател“, но после се от-
каза от него. Лорънс Лорбър, който е 
специалист по трудово право в Seyfarth 
Shaw LLP, каза: „Да се нарича някой вто-
ричен работодател е глупост“.

„Новото правило ще се съсредоточи 
върху работата на обект на трета стра-
на в съответствие с продължителността 
на проекта и петицията H-1B, издадена 
само за този период от време, и дори 
ще проследява колко често работници-
те са заети към тази трета страна“, каза 
изпълнителен директор на една техно-
логична компания.

Правителствени служители и други 
лица, които не признават, че пазарът на 
труда е глобален, изглежда вярват, въ-
преки доказателствата, че компаниите 
няма да изпращат работна сила извън 
САЩ в отговор на визовите ограниче-
ния за H-1B работниците. „Заетостта в 
чуждестранни партньори се увелича-
ва като пряк отговор на все по-стро-
гите ограничения за визите H-1B“, каз-
ва Брита Гленън, асистент в училището 
по бизнес Уортън. „Политики, мотиви-
рани от опасения относно загубата на 
местни работни места, трябва да имат 
предвид, че политиките, насочени към 
намаляване на имиграцията, имат не-
волните последици от насърчаването 
на фирмите да работят в чужбина“, каз-
ва още тя. „ИТ аутсорсингът еволюира 
от относително прости задачи до много 
по-сложна разработка на софтуер“, от-
белязва пък Wall Street Journal.

Ново правило за H-1B ще затрудни 
имигрантите в намирането на работа
XПроцентът на откази за визите е скочил с над 20 при управлението на Доналд Тръмп

СИБИЛА ПАТСИ
sibila@bg-voice.com
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П
олицията в САЩ е рекорьор 
по убити арестанти. Всеки 
ден поне по трима души на-
мират смъртта си, поразени 
от полицейско насилие по 

време на задържане, прострелване, за-
душаване. Това разпали и протести в ця-
лата страна, които не стихват с месеци.

Смъртта на Джордж Флойд, който 
беше задушен до смърт, преля чаша-
та. Според официална статистика, изля-
зла малко след убийството му, минимум 
1000 души са убивани от полицията. Ци-
фрата е почти константна.

Последният случай, който отново раз-
пали страстите, разследвания и уволне-
ния, е от Ню Йорк.

Седем полицаи убили 
неадекватен мъж

който бил гол. За да не ги плюе, те сло-
жили качулка на главата му. Униформе-
ните са отстранени временно от длъж-
ност, но отново отхвърлят твърденията 
за насилие, а се оправдават с това, че 
той не се е подчинил на разпореждани-
ята им.

Случаят е от март, но едва сега добива 
популярност.

На 30 март 41-годишният чернокож 
мъж Даниъл Пруд е починал след из-
ключване на животоподдържащите му 
системи в болница. Това е станало се-
дем дни, след като полицаите, които го 
срещнали да тича гол по снега, покрили 
главата му с качулка, за да спре да плюе, 
след това го държали неподвижен две 
минути, а той спрял да диша.

Кметицата на Рочестър Лавли Уор-
ън обяви наказателната мярка на прес-
конференция след критики, че градски-
те власти са мълчали за смъртта на Пруд 
в продължение на месеци. Тя заяви, че 
е научила за смъртта на Пруд едва на 4 
август и че началникът на полицията Ла-
Рон Сингълтери отначало я описал като 
резултат от свръхдоза наркотици.

Видеозаписи и други данни показ-
ват, че полицаите са издирвали Дани-
ъл Пруд, който избягал от дома на брат 
си на 23 март, няколко часа, след като в 
болница била направена оценка на ду-
шевното му здраве.

Когато полицаите открили Пруд, той

бил чисто гол на улицата
при условия на лек снеговалеж. Той пър-
во легнал на земята и те му сложили бе-
лезници, но след това започнал да буй-
ства, да крещи и да се гърчи и настоявал 
полицаите да му дадат пистолет. Тогава 
полицаите покрили главата му с качул-
ка, която се използва от полицията, за да 
пази полицаите от слюнката на задър-
жани лица. Употребата на това средство 
се разследва като фактор за смъртта на 
няколко затворници през последните 
години, отбелязва АП.

Кметицата на Рочестър заяви, че по-
лицаите

ще продължат да 
получават заплати

докато са временно отстранени, и каза, 
че е наложила това наказание против-

но на съветите на адвокати. „Разбирам, 
че полицейският синдикат може да съди 
общината за това. Да го направят, ако ис-
кат“, каза тя.

В същия ден полицията във Вашинг-
тон публикува кадри от извършване на 
арест, по време на който чернокож тий-
нейджър е бил убит от неин служител.

Дион Кей, току-що навършил 18 годи-
ни, е бил прострелян в гърдите, докато 
бягал от полицаи в югоизточния квартал 
на американската столица, където жи-
веел.

На пресконференция началникът на 
местната полиция Питър Нюшъм каза, 
че униформените се намесили, след 
като видели в социалните мрежи виде-
озапис с мъж, носещ пистолет.

От кадрите, заснети с камера, която 
е част от екипировката на полицай, се 
вижда, че той преследва заподозрян, 
който е в паркирана кола. Тогава Кей 
излиза от задната част на автомобила с 
пистолет в ръка и се опитва да се скрие, 
но

полицаят стреля в него 
от упор

Полицаят разказал, че е стрелял, пре-
ди Кей да хвърли своя пистолет, открит 
на около 30 метра от мястото, където 
младежът паднал, каза началник Нюш-
ъм.

Кей бил откаран в болница, където по-
чинал.

Полицаите намерили два пистолета, 
двама заподозрени са арестувани, а тре-
ти е успял да избяга.

Началник Нюшъм каза, че Кей е бил 
известен член на банда в квартала и е 
имал дълго криминално досие.

В сряда вечерта десетки демонстран-
ти протестираха пред кварталното по-
лицейско управление с искане за спра-
ведливост.

US полицията 
разстрелва по 
трима на ден

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Процъфтяващ бизнес в Съединените 
щати са частните затвори, тъй като в стра-
ната са създадени чудесни условия за 
това - в САЩ има най-много затворници в 
света. За 2018 г. на 100 000 души от насе-
лението средно се падат 655 затворници. 
Във Великобритания това съотношение е 
140 затворници на 100 000 души от насе-
лението, в Канада – 114 затворници, във 
Франция – 100 затворници на 100 000 жи-
тели, в Италия – 98, в Германия – 75, в Япо-
ния – 41 затворници на 100 000 жители от 
населението.

Любопитна статистика е, че затворни-
ците в САЩ са с 2,2 млн. повече от сбо-
ра на жителите на градовете Вашингтон, 
Бостън и Маями.

Процентът на чернокожите затворни-
ци в страни като САЩ, Великобритания и 
Канада надхвърля в пъти процента им от 
общото население в тези държави: в Съ-
единените щати чернокожите в страната 
са 12% от общото население, но в затвора 
те са 33%; в Обединеното кралство тези 
проценти са съответно 3 и 12, а в Канада 
– 4 и 9%.

Частните затвори – 
процъфтяващ бизнес в Щатите

XСедем униформени задушават гол мъж с качулка на 
главата, убиват от упор друг заради клип във Facebook

Полицаи слагат качулка на неадекватен мъж, за да не ги плюе. По-късно той умира. 
Сн.: AP

В Портланд полицията проверява всеки съмнителен. 

Сн.: АП/БТА
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Повече от 100 дни протести

Протест в Ню Йорк след поредното убийство на арестант. 

По един от показателите – убити-
те от полицейско оръжие, САЩ 
изпреварват с много страни като 

Германия, Австралия, Швеция, Велико-
британия или Нова Зеландия, сочи ста-
тистиката. През 2018 г. американските 
сили на реда са простреляли фатално 
около 1000 души в САЩ, средно по 31 
убити на 10 милиона от населението на 
страната. В Германия през 2018 г. броят 
на убитите при полицейска стрелба са 
общо 11, или 1 човек на 10 млн. души от 
населението, в Австралия за 2017 г. - съ-
ответно 8 убити, средно по трима на 10 
млн. души, в Швеция за 2018 г. - 6 уби-
ти, средно 6 на 10 млн., във Великобри-

тания – 3 убити, средно под един убит на 
10 млн. от населението през 2018 г.

Според данни на Бюрото за статисти-
ка в правосъдието в 10-те месеца меж-
ду юни 2015-а и март 2016 г. са починали 
общо 1348 души при арести, или сред-
но по 135 смъртни случая на месец или 
около 4 на ден.

За сравнение - във Великобритания 
само 13 души са убити по време или 
след полицейски арест в сходен време-
ви отрязък, а в Австралия – 21 души през 
периода 2015/2016 г.

През 2018 г. американската полиция 
е арестувала средно по трима на 100 
души от населението (общо 10 310 960 

ареста), срещу двама на 100 души в Ав-
стралия, и един в Обединеното крал-
ство.

Данните от 2016 г. сочат, че арестува-
ните чернокожи в САЩ са почти 4 пъти 
повече от арестуваните бели – средно 
273 чернокожи арестувани на 100 000 от 
населението, срещу 76 бели на 100 000.

Нюшъм изтъкна, обяснявайки бързо-
то публикуване на видеото, че в насто-
ящия климат не само във Вашингтон, 
но и в цялата страна дезинформацията 
може потенциално да доведе до разми-
рици, „а това е последното нещо, което 
искаме“.

Не закъсня и обявяването на друго 
убийство от полицаи. Този път на запо-
дозрян за

убийството на привърженик 
на президента в Портланд.

Майкъл Райнол, подкрепящ крайно-
лявото движение „Антифа“, бил убит при 
опит да бъде арестуван в Лейси, югоза-
падно от Сиатъл.

Райнол бил разследван за убийството 
миналата седмица на Арън Даниълсън 
от крайнодясното движение „Патриотич-
на молитва“ при сблъсъци в Портланд с 
демонстранти, протестиращи срещу ра-
совото неравноправие и полицейската 
бруталност.

„Защо портландската полиция не 
АРЕСТУВА хладнокръвния убиец на Арън 
„Джей“ Даниълсън“, коментира в Туитър 
Тръмп. Райнол, който се бил самообявил 
за антифашист, участвал активно в проте-
стите в Портланд на движението „Живо-
тът на чернокожите има значение“, които 
продължават вече близо 100 дни. В севе-
розападния американски град редовно 
има демонстрации след смъртта на чер-
нокожия Джордж Флойд при полицейски 
арест в Минеаполис на 25 май.

През юли администрацията на пре-
зидента изпрати в Портланд федерални 
сили, за да обуздаят протестите.

Кандидат-президентът на демократи-
те Джо Байдън посети Кеноша - града, 
където полицай простреля афроамери-
канец. Вече 100 дни продължават про-
тестите срещу полицейското насилие и 
расизма в Съединените щати. Темата бе-
ляза и предизборната кампания в стра-
ната.

Джо Байдън и съпругата му Джил се 
срещнаха със семейство Блейк веднага 
след кацането си в Милуоки, най-голе-
мият град на щата Уисконсин. Присъст-
вали са адвокати, но не и журналисти. 
Разговорът е продължил около час. По-
късно по време на среща с представи-
тели на местната общност в Кеноша 
Байдън разкри някои подробности.

„Имах възможност да говоря около 
15 минути с Джейкъб по телефона. Той 
вече е извън интензивното отделение. 
Заедно със съпругата ми прекарахме 
малко време и с неговия брат, двете му 
сестри, майка му и баща му. Джейкъб 
каза, че няма да се предаде, независимо 
дали ще проходи отново“, каза Байдън.

По-рано тази седмица Доналд Тръмп 
също посети Уисконсин, но отказа сре-
ща с близките на пострадалия чер-
нокож мъж. Настоящият президент и 
кандидат за втори мандат от Републи-
канската партия заяви подкрепата си за 
полицията и обеща финансова помощ 
за пострадалия от уличните вълнения 
бизнес в Кеноша.

Къде са останалите страни 
по починали с белезници

Заподозрян за убийството на 
привърженик на президента на САЩ Доналд Тръмп 
в Портланд бе застрелян от полицията. 

Сн.: The Sun

Мястото, където беше убит протестиращ в Портланд.

Сн.: АП/БТА

Сн.: АП/БТА

https://cabinetleader.com/
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Здравей, Ангел! Моят въпрос е свързан 
със стойността на долара и нейното 
влияние върху американската и светов-
на икономика. Добре ли е за нас, хората, 
живеещи в Америка, стойността на до-
лара да е по-висока или по-ниска с тече-
ние на времето?

З
дравейте, благодаря за въпро-
са и за доверието, което ми 
оказвате, да ви разясня същ-
ността на динамиката на дола-
ра. По принцип, този въпрос 

може да се погледне от различни гледни 
точки, което автоматично означава, че 
за някои растежът на долара е добра но-
вина, а за други спадът на долара би бил 
от позитивно значение.

Например, ако погледнем просто като 
потребители на международния пазар 
на стоки, един силен долар би ни дал 
възможност да закупим повече проду-
кти, които са вързани към други валути, 
когато пътуваме в чужбина. Мисля, че е 
излишно да давам примери тук, защото 
всички ние (българите, живеещи в Аме-
рика) пътуваме по-щастливи за нашата 
Родина, когато стойността на долара е 

по-висока, което означава автоматично, 
че по време на ваканцията си при наши-
те роднини можем

да изхарчим 
по-малко долари

в замяна на повече левове и съответно 
с по-малко долари можем да купим по-
вече неща в България и да заплатим за 
повече услуги, сравнено с долара в не-
говата по-ниска стойност, която всички 
ние сме наблюдавали през годините и 
всеки от нас може да направи обектив-
но сравнение.

Ако гледаме обаче в стриктно иконо-
мически план като жители и работници 
в Америка, нещата невинаги стоят по 
този начин. Точно обратното.

При една по-ниска стойност на дола-
ра производството и износът на про-
дукти, произведени от международ-
ни американски компании, се засилват, 
защото стават по-конкурентноспособ-
ни на международните пазари и са „по 
джоба“ на международните потребите-
ли. Този процес позволява на американ-
ските компании на световната сцена да 
увеличават своята продуктивност, по-

тенциално своята работна ръка, и това 
дава тласък на американската иконо-
мика. Този процес дава шанс за по-го-
ляма продуктивност на икономиката и 
съответно по-голямо вътрешно потреб-
ление.

По един или друг начин

динамиката на долара 
засяга всички

нас, които работим и живеем в Амери-
ка. Затова е важно да се намери правил-
ният баланс, който да държи долара на 
авторитетно ниво сред останалите валу-
ти, но в същото време да не става твър-
де скъп, защото това ще забави произ-
водството в Америка и със сигурност ще 
се отрази на всички отрасли на иконо-
миката и на работещите хора в тази ико-
номика.

В статиите напред ще погледнем вър-
ху факторите, които имат ефект вър-
ху стойността на долара и колко от тях 
могат да бъдат контролирани от сво-
бодния пазар и кои могат да се манипу-
лират изкуствено от правителството и 
Федералния резерв.

Искрено се надявам информацията, 
която представих днес, да е била полез-
на и интересна за всеки един от вас. Ако 
имате приятели и познати, които се инте-
ресуват и искат да знаят повече по тема-
та, моля, споделете тази статия с тях, за да 
могат да са по-информирани в този хаос 
и се надявам по-уверени в бъдещето.

Ако имате въпроси или се интересу-
вате от различните аспекти на финан-
совата част от живота, вие можете 
да си запазите час за консултация на 
директния ми телефон - (224) 522-2413 
или на електронната ми поща - Coach_
Angel@MyOwnMoneyCoach.com. Въпро-
сите, които четете, са зададени от 
клиенти, с които съм работил по време 
на консултации в моя офис.

Авторът e личен финансов консул-
тант и експерт в сферата на пен-
сионното осигуряване и инвестира-
нето, образувателните спестовни 
сметки за деца, застрахователни 
полици за живот, автомобили и до-
мове.

АНГЕЛ САПУНДЖИЕВ
Тел. (224) 522-2413, Coach_Angel@MyOwnMoneyCoach.com

Вашите 
пари

Още съвети на www.BG-VOICE.comАнгел Сапунджиев Надя Ангелова Гергана Тодорова

Слаб или силен долар е по-добре 
за американската икономика?

XВъпроси и отговори от изминалата седмица

https://www.homeadvisor.com/rated.PNPCONSTRUCTION.97424710.html
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Н
е твърдя, че всички авто-
дилъри прибягват до силен 
психологичен натиск или 
използват измамни тактики 
за продажби. В действител-

ност повишената осведоменост на по-
требителите е убедила някои автокъщи 
да се държат по-открито и по-честно от-
всякога. Но купувачите все още трябва 
да бъдат предпазливи в целия процес 
по пазаруване за кола. Ето някои неща, 
които продавачът на автомобили може 
да каже по време на преговорите, които 
могат да са сигнал, че той се опитва да 
ви накара да изхарчите повече, отколко-
то е необходимо.

„Продавам ти я само 
за $300 над разходите

Погледни фактурната цена и сам ще се 
убедиш, че цената не може да е по-ни-
ска.“ Търговците знаят, че потребители-
те са свикнали да проверяват така наре-
чената фактурна цена (invoice price) на 
всяко ново превозно средство онлайн. 
Така че вместо да се опитват да скрият 
тази информация, те понякога насърча-
ват купувачите да потърсят цената он-
лайн. Проблемът е, че хората си мислят, 
че фактурната цена е това, което дилъ-
рите всъщност плащат за автомобили-
те. Invoice price често се споменава като 
равностойна на разходите на автокъща-
та, но в действителност автопроизво-
дителите обикновено дават дилърски 
бонуси или стимули за дистрибутори-
те, които намаляват какво автокъщите 
плащат за колата, което може да бъде 
стотици долари под фактурната цена - 
понякога хиляди. Не позволявайте на 

продавача да ви убеди, че получавате 
невероятна сделка само защото цената, 
която плащате, е доста близо до фактур-
ната цена. По-добър знак, че сте сключи-
ли добра сделка, е ако платите по-малко 
от цената, която типичният купувач във 
вашия район е платил за същото пре-
возно средство. Има няколко големи 
уебсайтове, които предоставят тази ин-
формация, напр. KBB.com.

„Какво трябва да направя, за да ти 
продам тази кола днес?“ Потребители-
те могат лесно да намерят автомобил 
онлайн, като сравнят цените, предлага-
ни от множество търговци, дори от ди-
лъри на стотици мили. Това дава пове-
че стимули на продавача да се опита да 
убеди купувача да закупи от първия път, 
когато стъпи в автокъщата, защото ако 
си тръгне, има голяма вероятност да на-
мери добра сделка някъде другаде. За 
да насърчи бързата покупка, продава-
чът може да излъже, че цената е достъп-
на  само днес, че доставките на модела 
са много ограничени или че автокъщата 

има само едно превозно средство с же-
лания цвят/опции и че друг купувач се 
интересува също от него. Игнорирайте 
тези класически измамни тактики. Купу-
вачите, които се движат бавно и сравня-
ват, 

почти винаги получават 
по-добри сделки от тези, 

които бързат и купуват от първото мяс-
то, в което влязат. Всяка цена, която се 
предлага „само днес“, най-вероятно ще 
се предложи и в бъдеще. Изключение: 
Възможно е цената да е на разположе-
ние само днес, ако е краят на период, в 
който производителят стимулира дилъ-
рите, така че местно представителство 
трябва да направи няколко последни 
бързи продажби, за да изпълни квотата 
си и да спечели бонус от производите-
ля. Дори и това да е вярно, не бързайте 
да купувате, ако не сте проучили цени-
те, които други купувачи са заплатили 
за това превозно средство, и сте убеде-
ни, че се предлага на конкурентна цена.

„Този употребяван автомобил е в 
страхотна форма, аз ще ви покажа до-
клада на CarFax.“ Търговците знаят, че 
осведомените купувачи на използва-
ни коли са склонни да проверят CarFax 
- отчет за историята на моторното пре-
возно средство, преди да направят по-
купка. CarFax описва катастрофите, в 
които е била колата, и е съставен въз 
основа на доклади от застрахователни 
компании. Дилърите често предоста-
вят този отчет безплатно на потреби-
теля с цел да го стимулират да закупи 
автомобил от тях. Но технически про-
блеми, които не водят до застрахова-
телни събития (катастрофи), не нами-
рат своя път в докладите на CarFax. Ето 
защо е изключително важно да платите 
на независим механик $200-300, за да 
провери старата кола, преди да я заку-
пите, дори и ако има чиста застрахова-
телна история.

Не забравяйте да си набавите и след-
ващия брой на любимия си вестник, къ-
дето ще продължа темата.

Как да се предпазим от подвеждащи 
схеми при покупка на кола

XЕто няколко измамни тактики при продажба на автомобили

НЕВЕНА  
ГЕОРГИЕВА

nevena.georgieva@bg-voice.com

https://taniasells.com/
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Х
ората в САЩ знаят как да жи-
веят удобно и дават немал-
ко пари, за да го постигнат. 
Дoмaкинcки ypeди и eлeктpo-
никa зa кoмфopтeн живoт, пo-

чивкa в дoбpи xoтeли, cкъпи кoли кaтo 
cимвoл на социалния статус – тези сла-
бости не са чужди на повечето от тях. B 
пpeдкpизиcни вpeмeнa aмepикaнцитe 
нe миcлят мнoгo зa бъдeщeтo и cпopeд 
cтaтиcтикaтa пoвeчeтo житeли нa CAЩ 
живeят дeн зa дeн. Paзличнитe мapкe-
тингoви пoxвaти cтимyлиpaт xapчeнeтo 
нa тpyднo cпeчeлeни пapи зa нeнyжни 
нeщa и живeeнeтo нa кpeдит.

Зa кaкви нeщa житeлитe нa CAЩ 
xapчaт нaй-мнoгo пapи според статисти-
ката, цитирана от money.bg?

Лoтapийни билeти
Aкo в България нaй-мнoгo 

пeнcиoнepитe oбичaт дa кyпyвaт билeти 
зa лoтapии и фишoвe зa тoтo, в Щaтитe 
cитyaциятa e cъвceм дpyгa. Aмepикaн-
цитe xapчaт пoвeчe пapи зa лoтapийни 
билeти, oткoлкoтo зa книги, видeoигpи, 
билeти зa филми и cпopтни cъбития 
взeти зaeднo. Пpeз пocлeднитe гoдини 
тe изpaзxoдвaт нaд 70 милиapдa дoлapa 
гoдишнo зa тaкивa xaзapтни зaнимaния. 
Toвa e oкoлo 1000 дoлapa нa чoвeк. Жи-
тeлитe нa CAЩ вce oщe вяpвaт в aмepи-
кaнcкaтa мeчтa зa бъpзo зaбoгaтявaнe.

Лeкapи и 
мeдицинcки ycлyги

Лeкapитe в CAЩ знaят cвoятa cтoй-
нocт и пeчeлят някoлкo пъти пoвeчe 
oт пpeдcтaвитeлитe нa пoвeчeтo дpy-
ги пpoфecии. И кaтo цялo мeдицинaтa 
в cтpaнaтa наистина e cкъпo yдoвoлcт-
виe, ocoбeнo пpeдвид мнoгoбpoйнитe 
пpeглeди, вceки oт кoитo cтpyвa дocтa 
нa пaциeнтa. Здpaвнитe и зъбoлeкapcки-
тe ycлyги ca cpeд нaй-гoлeмитe пepa в 
paзxoднитe бюджeти нa aмepикaнcкитe 
дoмaкинcтвa.

Жилищe
Heзaвиcимo дaли cтaвa въпpoc зa 

нaeмaнe нa aпapтaмeнт или пoкyпкa и 
пoддpъжкa нa чacтeн дoм, paзxoдитe 
ca кoлocaлни. Хората в Америка xapчaт 

пoвeчe зa oбзaвeждaнe нa дoмoвeтe cи, 
oткoлкoтo xopaтa в Kaнaдa, Beликoбpи-
тaния или Япoния. Живoтът в гpaд, 
ocoбeнo aкo e мeгаполис, нe e eвтин, a 
в CAЩ тaзи част от бюджета „oтxaпвa“ 
oкoлo 34% oт вcички paзxoди.

Oбpaзoвaниe
Хората в САЩ xapчaт пoвeчe зa 

oбpaзoвaниe нa дeцaтa cи, oткoл-
кoтo вcякa дpyгa paзвитa cтpaнa. Пo-
гoлямaтa чacт oт финaнcиpaнeтo идвa 
oт джoбoвeтe нa poдитeлитe и чacт-
нитe фoндaции. Kaтo цялo oбщaтa 
цeнa нa издpъжкaтa нa eдин yчeник в 
cтpaнaтa нaдxвъpля 15 000 дoлapa. И 
тoвa въпpeки фaктa, чe aмepикaнcки-

тe cтyдeнти нe пoкaзвaт изключитeлни 
peзyлтaти в мeждyнapoдни cъcтeзaния.

Лeкapcтвa c peцeпти
Haceлeниeтo нa CAЩ xapчи пoвeчe зa 

лeкapcтвa c peцeпти, oткoлкoтo житeли-
тe нa кoятo и дa e дpyгa дъpжaвa. Cyмaтa 
зa тaзи цeл e пoчти 1000 дoлapa нa чoвeк 
гoдишнo. Пoчeтнo втopo мяcтo пpи 
зaкyпyвaнeтo нa лeкapcтвa пpинaдлeжи 
нa кaнaдцитe.

Typизъм
Пpeз 2017 г. aмepикaнцитe oтбeлязaxa 

peкopднo yвeличeниe нa пътyвaния-
тa в чyжбинa, къдeтo тe пoxapчиxa нaд 
135 милиapдa дoлapa, oтcтъпвaйки нa 

пъpвoтo мяcтo в paзxoдитe зa тypизъм 
caмo нa Kитaй, c нaceлeниe 5 пъти пo-
гoлямo.

Пpaзници
Bceки yвaжaвaщ ceбe cи жител на Аме-

рика cчитa зa нeoбxoдимo зa Koлeдa дa 
пpaви пoдapъци нa poднини, кoлeги, 
пoзнaти и пpиятeли. Bceки пeти житeл 
нa cтpaнaтa изпoлзвa кpeдитнa кapтa, зa 
дa пoкpиe paзxoдитe cи зa пoдapъци.

Шoкoлaдoви блoкчeтa
Aмepикaнцитe xapчaт пoвeчe oт 3 

милиapдa дoлapa гoдишнo зa cлaдки-
ши. Шoкoлaдoвитe блoкчeтa ca нaй-
пpoдaвaнитe cлaдки дecepти.

За какво харчат 
парите си 
хората в САЩ?
XЛекар, образование, жилище... Кои са най-големите разходи

http://bg-voice.com/
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Докато във всички индустриал-
ни държави продължителнос-
тта на живота расте трайно от 
сто години насам, в Съедине-
ните щати се наблюдава за-

стой. Американците живеят много по-
кратко от канадците или шведите. Но 
какви са причините? Търсейки отгово-
ра, американските икономисти Ангъс 
Дийтън и Ан Кейс проучват детайлно да-
нните за смъртността и идентифицират 
основните фактори, които съкращават 
живота на американците, разказва „Дой-
че веле". Те са три: нарастващият брой 
на самоубийствата; алкохолизмът и за-
боляванията, до които води; злоупотре-
бата с наркотици. Установено е и коя об-
ществена група е най-уязвима - „бялата 
работническа класа“, както я определят 
Дийтън и Кейс. Или - трудещите се хора 
с бял цвят на кожата, които

нямат висше 
образование

Във всички оста-
нали индустриални 
държави смъртност-
та сред хората между 
45 и 54-годишна въз-
раст от тази демограф-
ска група спада, дока-
то в САЩ от края на 
90-те години насам тя 
дори нараства. Веро-
ятността един бял чо-
век на средна възраст 
да почине в САЩ е два 
пъти голяма, отколко-
то в Швеция. От 1999 
година досега предот-
вратимите смъртни 
случаи са 600 000, по-
вечето от тях на сред-
на възраст.

Макар че нараства-
нето на смъртните слу-
чаи съвпада с избух-
ването на кризата със 
синтетичните наркотици в САЩ, това не 
е единственото обяснение. „Ако бяла-
та средна класа не бе обезверена, кри-
зата с наркотиците нямаше да е толкова 
голяма“, посочват Дийтън и Кейс. „От-
чаянието в обществото расте. И това се 
превърна в шанс за фармацевтичната 
промишленост, която не е добре регу-
лирана“.

Обедняването 
е сериозен проблем

Тежкото положение на тези хора се 
дължи на тектоничните размествания 

на американския пазар на труда, смя-
тат двамата икономисти. Заетите, които 
преди са можели да водят достатъчно 
добър живот и без висше образование, 
се сблъскват с все по-големи затрудне-
ния. Извън инфлационните корекции, 
заплащането на по-бедната част от аме-
риканското население не е нараствало 
от десетилетия насам – между 1979-а и 
2017-а белите мъже без висше образо-
вание дори са загубили 13 процента от 
покупателната си способност.

А това води не само до материални 
последствия – отразява се и на здраве-

то. Сред хората между 45 и 54 г. без ви-
сше образование се наблюдава толкова 
висок процент хронични заболявания, 
колкото обичайно е характерен за пен-
сионерите. Дийтън и Кейс са установи-
ли също така, че в селските райони де-
лът на поддръжниците на Доналд Тръмп 
съвпада с дела на хората, чийто живот 
е утежнен от заболявания. Освен това 
в резултат на икономическия натиск 
страдат редица традиционни жизнени 
дейности: спада броят на сключвани-
те бракове, хората по-рядко членуват 
в църковни общности. Авторите на из-

следването наричат това „разрушаване 
на общността“.

Какви са причините?
Нискоквалифицираните работници 

попадат под натиск заради роботиза-
цията и глобализацията. За разлика от 
много европейски страни, в които не се 
наблюдава ръст на предизвиканите от 
отчаяние смъртни случаи (вследствие 
на злоупотреба с алкохол, наркотици 
или на самоубийство), в САЩ липсват 
социални системи, които да предотвра-
тят или олекотят подобни сценарии.

Тихата смърт 
на американската 
средна класа
XВ последните 40 г. бялата работническа класа в САЩ  

е загубила 13% от покупателната си способност

http://www.bulstate.com/
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П
о това време от годината, в 
нормални времена, мили-
они родители в САЩ съби-
рат в колите си своите пъл-
нолетни синове и дъщери, 

за да ги запишат за следване във висши 
учебни заведение. Но с Covid-19 този 
ритуал започва да избледнява, пише за 
Die Zeit анализаторът Хайке Бухтер, ци-
тиран от Bloomberg.

Само 23% от американските колежи и 
университети се придържат към лекции 
на място тази година. 15% планират ком-
бинация с дистанционно обучение, като 
по-голямата част от преподаването ще 
се провежда изцяло онлайн. До такъв 
резултат се достига в рамките на проуч-
ване на „Хроники на висшето образова-
ние“, издание за американския образо-
вателен сектор.

Това се отнася предимно за студенти-
те и учебните им заведения, но има и ог-
ромен

икономически ефект 
на домино

Повече от 4 хил. университета в стра-
ната се превърнаха в двигател на мест-
ната икономика през последните ня-
колко десетилетия, особено за малки и 
средни градове в агломерациите. В ок-
ръг Атънс, щата Охайо, например, уни-
верситетът в Охайо е най-големият ра-
ботодател.

Не само работните места обаче са 
пряко свързани с институциите. Студен-
тите съставляват голяма част от населе-
нието на места като Атънс от август до 
май. В допълнение към 24 хил. жители, 
в нормално време през семестъра, в 
Охайо има 17 хил. студенти. Те пазару-
ват, излизат, правят партита. Тези, кои-
то не намират общежитие, плащат наем. 
Ако родителите им гостуват, резервират 
стая в местен хотел.

Но в началото на семестъра се очак-
ва само 2200 студенти да се завърнат в 
Атънс. Това дава отражение върху бю-
джета на малкия град. Университетът 
отдава най-големия принос за местно-
то водоснабдяване до пандемията. Да-
нъчните приходи от хотелиерството и 
кетъринга спадат рязко, съобщи кметът 
на Атънс Стив Патерсън. „Приближава-

ме се до най-лошия сценарий“, каза той 
пред CBS.

В много от градските колежи работ-
ните места, създадени чрез преподава-
не, спомагат за заместване на работни 
места, които бяха загубени поради за-
криване на заводи и аутсорсинг на про-
изводството в чужбина. През 1979 г. 14,5 
милиона американци са наети в пред-
приятия в страната, което е пикът на за-
етостта в производството. Оттогава се 
върви надолу. Днес все още има 8,9 ми-
лиона служители в индустриалното про-
изводство.

Същевременно все повече от хората в 
САЩ учат – толкова, колкото никога до-
сега. През 1980 г. малко

повече от 12 милиона 
студенти

са били записани в държавни и част-
ни университети, а през 2018 г. е имало 

почти 20 милиона. Това не е случайно, 
пише авторът.

Отговорът на спада на индустриални-
те работни места, отговарящи за здрав-
ното осигуряване и пенсии за цели по-
коления, беше „повече образование“. 
Той се превърна в мантрата на корпо-

ративни ръководители, политици и екс-
перти.

Разходите за висше образование все 
повече се поемат от семействата. В края 
на 80-те години студент плаща около 3 
хил. долара годишно обучение в държа-
вен или общински колеж. Днес сумата е 
от порядъка на 10 хил. долара годишно 
- увеличение с 213%.

Същевременно финансовата помощ 
се намалява все повече. Празнините се 
запълват от дългове. В резултат на това 
възниква

бум на студентските заеми
Общо 44 млн. американци дължат 1,5 

трлн. долара за образование. Пенсионе-
рите все повече се борят с бедността в 
напреднала възраст, тъй като все още 
изплащат студентските си кредити.

Тези заеми могат да се разглеждат и 
като гигантска частна мярка за иконо-
мическо развитие. Мярка, от която по-
специално се възползват академици и 
финансисти. 

Още преди Covid-19 по-малко замож-
ните хора започнаха да се съмняват 
дали огромните финансови жертви за 
образованието на децата им наистина 
си заслужават. Но сега машината за пари 
в колежите наистина спира.

Много семейства, попаднали под на-
тиск на икономическите последици от 
пандемията, се чудят защо трябва да 
плащат същите такси за обучение, ако 
дъщеря им или синът им се обучават в 
стаята си чрез видеовръзка, вместо в 
лекционната зала. Както в много дру-
ги отношения, Covid-19 не е причина-
та, колкото по-скоро действа като уско-
рител на тенденцията. 2020 г. може да 
бъде началото на края на университет-
ския бум.

XСамо 23% от колежите и университетите ще провеждат лекции на място тази година

2020 – началото на края на 
университетския бум в САЩ

Сн.: Bloomberg

Не само работните места оба-
че са пряко свързани с инсти-
туциите. Студентите със-
тавляват голяма част от 
населението на места като 
Атънс от август до май. В до-
пълнение към 24 хил. жители, 
в нормално време през семес-
търа, в Охайо има 17 хил. сту-
денти. Те пазаруват, излизат, 
правят партита. Тези, които 
не намират общежитие, пла-
щат наем. Ако родителите им 
гостуват, резервират стая в 
местен хотел.

Сн.: nicfraternity.org
Университетът в Охайо 
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Безработицата в Канада 
продължава да намалява
Канадските работодатели са съз-

дали 245 800 нови работни места 
през август, благодарение на кои-

то равнището на безработица намаля до 
10,2 процента, при ниво от 10,9 процен-
та през юли. Икономисти прогнозира-
ха откриването на 250 000 нови работ-
ни места и безработица от 10,2 процента 
през август. Поради пандемията от коронавируса Канада загуби 3 милиона ра-
ботни места през март и април. Около 4 милиона канадци продължават да рабо-
тят от вкъщи.

Момче бе ранено тежко с 
нож в метрото на Монреал

18-годишен младеж бе ранен 
тежко в метрото на Монреал 
в понеделник следобед. На-

раняванията му са сериозни, има опас-
ност за живота му. Според съобщението 
на полицията служител на транспорта се 
е обадил на 911, след като видял жерт-
вата да се свлича на перона. Според по-

лицията причина за кървавото нападение е спор, избухнал между двама души в 
едно от влакчетата на метрото. Нападателят внезапно промушил жертвата в гор-
ната част на тялото и избягал.

Скок на търсенето на ваксини 
против грип в Канада
Агенцията по обществено здраве 

в Канада очаква сериозен ръст в 
търсенето на противогрипни вак-

сини за новия грипен сезон. Причината 
е, че се очаква той съвпадне с пандемия-
та от коронавирус. Агенцията препоръча 
на провинциите и на областите да пред-
видят алтернативни начини на провеж-
дане на имунизационната си програма. 
Проучване на Университета в Британска Колумбия, проведено наскоро, отбеля-
за, че много родители ще ваксинират децата си срещу грип заради пандемията.

Жена за първи път начело  
на Космическата агенция

Жена става директор на Канадска-
та космическа агенция за първи 
път в 31-годишната й история. 

Честта се пада на Лайза Кембъл, дълго-
годишен държавен служител. Тя поема 
поста от Силвен Лапорт, който го заема-
ше от 2015 г. Кембъл е заемала високи 
постове в министерството по въпросите 
на ветераните и министерство на отбра-
ната, където е отговаряла за доставки за 

армията и флота. Канадската космическа агенция участва в проекта „Гейтуей“ за 
космическа станция около Луната.

Трима загинаха в тежка 
катастрофа в Квебек
Тежък пътен инцидент отне живо-

та на трима души, сред които и не-
пълнолетно момиче. Трагедията се 

разиграла в края на деня в понеделник 
в северната част на район Мориси. По-
лицията съобщи, че тримата са загина-
ли при челен сблъсък между лек авто-
мобил и джип. Когато спешните медици 
пристигнали, двамата шофьори са били 
в критично състояние. Малко по-късно те починали. Още трима пътници пътни-
ци в джипа били с тежки наранявания. Момиче, пострадало при пътния инци-
дент, е починало в болница.

CANADA ТЕЛЕГРАФ

https://www.msbinsuranceagency.com/
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Б
ългарка, която живее и рабо-
ти в САЩ, влезе в най-новото 
издание на класацията на спи-
сание Fоrtunе за млади лиде-
ри до 40-годишна възраст. Тя 

се казва Aдeлинa Гpoздaнoвa. Българка-
та е cъocнoвaтeл и pъкoвoдитeл нa ин-
вecтициoнния oтдeл в Uрgrаdе - cтapтъп 
зa eлeктpoнни бaнкoви ycлyги зa чacтни 
клиeнти.

Koмпaниятa e ocнoвaнa пpeз 2017 г. и 
e бaзиpaнa в Caн Фpaнциcкo. Uрgrаdе 
пpeдocтaвя дocтъп дo пoтpeбитeлcки 
зaeми, coбcтвeнa бaнкoвa кapтa, въз-
мoжнocт зa нaблюдeниe нa кpeдититe и 
зa пoвишaвaнe нa финaнcoвaтa гpaмoт-
нocт, кaтo paбoти c бaнки пapтньopи. 
Kлиeнтитe нa кoмпaниятa в CAЩ ca

нaд 10 милиoнa 
дyши

Aдeлинa Гpoздaнoвa 
зaпoчвa кapиepaтa cи 
в Моrgаn Ѕtаnlеу. През 
2007 г. Аделина завърш-
ва бакалавър по инже-
нерство в областта на 
оперативните изследва-
ния и финансовия инже-
неринг в Принстънския 
университет.

B Uрgrаdе тя oтгoвapя 
зa oтнoшeниятa c ин-
вecтитopитe и кaпитaлo-
витe пaзapи в Uрgrаdе. 
Пpeди paбoтaтa и в 
Uрgrаdе тя e билa чacт 
oт мeниджмънтa във 
финaнcoвaтa кoмпaния 
Lеndіng Сlub, кaтo eки-
път й ce e зaнимaвaл 
c вpъзкитe c инcти-
тyциoнaлни инвecти-
тopи кaтo пeнcиoнни 
фoндoвe, зacтpaxoвaтeл-
ни кoмпaнии, инвecтициoнни фoндoвe и 
дp.

„Cтapтъпът бъpзo изгpaждa peпyтa-
ция във финтex пpocтpaнcтвoтo, a 
Гpoздaнoвa ce дoкaзa кaтo интeгpaлeн 
eлeмeнт зa нeгoвия ycпex“, кaзвaт oт 
Fоrtunе. Mлaдaтa бългapкa e чacт oт 
cпиcъкa c 40-тe нaй-влиятeлни пpeд-
пpиeмaчи в cфepaтa нa финaнcитe и 
тexнoлoгиитe нa Fоrtunе.

B клacaциятa ca oщe вицeпpeзидeн-

тът нa япoнcкия гигaнт ЅоftВаnk Aшкaй 
Haxeтa,

cъocнoвaтeлят нa Rеvоlut
Hик Cтopoнcки, мeниджъpи oт Сіtі, ЈР 
Моrgаn, Gоldmаn Ѕасhѕ и ocнoвaтeли 
нa мoбилни пpилoжeния зa oнлaйн бaн-
киpaнe.

Kлacaциятa нa Fоrtunе e paздeлeнa нa 
някoлкo тeми – тexнoлoгии, здpaвeoпaз-
вaнe, пpaвитeлcтвo и пoлитикa, мeдии и 

paзвлeкaтeлнa индycтpия. B пocлeднaтa 
кaтeгopия тaзи гoдинa мяcтo нaмepи и 
пoп звeздaтa Бийoнce.

Пpeз 2018 г. в клacaциятa нa Fоrtunе 
„40 дo 40“ и влизa и бългapcкият 
пpeдпpиeмaч Bлaдимиp Teнeв, кoй-
тo e cъocнoвaтeл нa пpилoжeниeтo зa 
cвoбoднa тъpгoвия c aкции Rоbіnhооd, 
кoетo paбoти c нaд 3 млн. пoтpeбитeли. 
Teнeв e възпитaник нa Cтaнфopдcкия 
yнивepcитeт.

Българка от САЩ  
влезе в класацията за 
млади лидери на Fоrtunе
XАделина Грозданова завършва образованието си в Пpинcтън

Fortune

Влад Тенев 

https://doctors.advocatehealth.com/p-plamen-n-dotchev-elk-grove-village-obstetrics-gynecology
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Б
ългарски лекари създадо-
ха хапче чудо срещу корона-
вируса. Лекарството, което 
помага при COVID-19 и при 
други респираторни и вирус-

ни инфекции, вече е регистрирано в 
патентното ведомство. Медикаментът 
Corviral съдържа 19 натурални съставки, 
които стимулират имунната система, съ-
общи пред „Труд“ проф. Иво Петров. Той 
заедно с д-р Камен Стойчев са създате-
лите на добавката. Помогнал им е техно-
лог химик, който дълги години е рабо-
тил във „Фармахим“.

Идеята дошла от публикации на ки-
тайски учени, които доказват, че билки 
успешно блокират развитието на тежка 
симптоматика при заразени с корона-
вирус. „Проучихме възможните комби-
нации, важно беше да използваме таки-
ва билки и натурални съставки, които да 
въздействат върху различните сфери, 
които поразява вируса“, обясни д-р Ка-
мен Стойчев.

Формулата представлява комбинация 
от специално подбрани растителни екс-
тракти, витамини и минерали.

Комбинацията включва
екстракт от листата на 
хининово дърво 

и сладък пелин, в който се съдържа ар-
темизинин. Тези две съставки имат про-
тивовъзпалителен и имуномодулиращ 
ефект и действат срещу проникването 
на външни за организма патогени във 
вътрешността на клетката.

Екстрактът от глог предпазва сър-
дечносъдовата система, а наличието на 
ябълков пектин влияе благоприятно на 
стомашно-чревния тракт и на сърдеч-
но-съдовата система, като помага за на-
маляването на нивата на лошия холесте-
рол и на триглицеридите в плазмата.

Имуностимулиращо действие имат 
екстрактите от джинджифил, горчив 
портокал и глухарче, както и витамин C 
и минералите цинк и селен.

Във формулата е включено и веще-
ството амониев глициризинат, съдър-
жащ се в билката женско биле. Женското 
биле има дълга история на приложение 
при лечение на кашлица, простуда, как-
то и за регулиране на нарушеното хра-

носмилане. Амониевият глициризинат 
има и противовъзпалително действие.

Създателите на хапчето проф. Иво 
Петров и д-р Камен Стойчев обясниха, 
че откакто е произведено, те и семей-
ствата им профилактично пият Corviral. 
Д-р Стойчев обясни, че двайсетина лека-
ри и медицински сестри също

пият профилактично 
от добавката

и досега нито един от тях не се е зара-
зил.

„Corviral действа много добре, ако 
приемът на таблетки започне още при 
първите симптоми. При това положение 
те отзвучават за 3-5 дни. Пробвахме ме-
дикамента и при 28 души, диагностици-
рани с COVID-19, които се повлияха мно-
го добре“, коментира д-р Стойчев. Той 
обясни, че вече имат заявка от Австрия, 
където добавката била тествана в ня-
колко центъра за алтернативна медици-
на. „Водим преговори с няколко държа-
ви, с които също предстои да иключим 
договор за доставка на Corviral“, каза д-р 
Стойчев.

Български лекари създадоха 
супер хапче срещу COVID-19
XCorviral действа много добре, ако приемът започне още при първите симптоми

https://elgintruckrepair.net/
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С
ветът се насочва към безпре-
цедентна криза с недостиг 
на храна. Със 132 млн. души 
повече от първоначалните 
прогнози могат да изпитват 

остър недостиг на основни храни през 
2020 г. Пандемията нарушава веригите 
за доставка на храна, срива икономи-
ките и намалява покупателната способ-
ност на потребителите, пише Bloomberg 
в свой анализ.

Някои прогнози показват, че зара-
ди пандемията повече хора ще умрат 
от глад, отколкото от инфекция с коро-
навирус. Броят на хората, които ще гла-
дуват, се увеличава драстично в момент, 
когато има огромни излишъци на храна 
в световен мащаб. И това се случва във 
всяка част на света. Публикуват се нови

прогнози за 
хранителна несигурност

в страни, които досега имаха относител-

на стабилност.
В квартал Куинс в Ню Йорк се чака 

осем часа на опашка пред хранителните 
банки. Накрая всеки получава по една 
кутия храна, с която може да издържи 
седмица. А в Уганда пазарите на откри-
то са препълнени с домати и банани, но 
дори ниските цени не са достатъчни за 
купувачите, които са безработни в мо-
мента. Доставки на ориз и месо бяха за-
котвени в няколко пристанища по-ра-
но през тази година заради логистични 
проблеми в Китай, Филипините и Ниге-
рия. А в Южна Америка Венецуела е из-
правена пред една от най-тежките хра-
нителни кризи в историята.

Гладуващите в Африка може да се уве-
личат драстично заради пандемията.

„Белезите от тази криза ще останат за 
поколения напред. През 2120 г. все още 
ще говорим за тази криза“, коментира 
Мариана Чилтън, директор на Центъ-
ра за създаване на общности без глад в 

университета „Дрексел“.
Коронавирусът разкри някои от най-

дълбоките неравенства в света. Също 
така пандемията е определяща сила за 
това

кой трябва да яде и кой не
Това подчертава задълбочаващото се 

социално неравенство в световен ма-
щаб, докато богатството на най-богати-
те граждани продължава да се увелича-
ва с бързи темпове.

Милиони хора останаха без работа и 
нямат достатъчно пари, за да изхран-
ват семействата си въпреки рекордните 
пакети от стимули от страна на редица 
правителства.

Също така нарушените вериги за дос-
тавка създадоха проблем за разпрос-
транението на хранителни продукти. 
Внезапното избягване на храненето в 
ресторанти означава, че фермерите из-
питват трудности да пренасочат про-

дукцията си към магазини или хора в 
нужда.

Дон Камерън от ранчото Теранова в 
Калифорния претърпя загуби от около 
55 хил. долара през тази година на ре-
колтата си от зеле. Близо половината от 
загубата – 24 хил. долара, бе предизви-
кана, защото Камерън направи дарения 
на местните хранителни банки, след 
като търсенето от страна на обичайни-
те му клиенти се срина. Той трябваше 
да плати за необходимия труд за при-
бирането на реколтата и натоварването 
на камионите. За него щеше да е много 
по-евтино да остави посевите да изгни-
ят на полето.

„Знаем, че други части на страната се 
нуждаят от това, което ние имаме тук. 
Но до момента не е изградена логисти-
ка, която да позволи тези доставки. Има 
моменти, в които разполагаме с излиш-
на храна, но тя не намира дом заради 
логистични проблеми“, обяснява Каме-
рън, който е

унищожил близо 
50 хил. тона реколта

тъй като хранителните банки в близост 
имат ограничен капацитет за съхране-
ние.

Първоначалните прогнози на ООН 
показват, че при най-лошия сценарий 
около една десета от световното на-
селение няма да има достатъчно хра-
на през тази година. Влиянието няма 
да доведе само до глад. Милиони хора 
вероятно ще изпитат и други форми на 
хранителна несигурност, сред които са 
невъзможността да си позволят здраво-
словни диети, което може да доведе до 
недохранване и затлъстяване.

Влиянието ще продължи в дългосро-
чен план. Дори в най-добрите си прог-
нози ООН предвижда, че гладът ще 
бъде по-голям през следващото десети-
летие в сравнение с очакванията отпре-
ди пандемията. До 2030 г. броят на не-
дохранените хора ще достигне 909 млн. 
Преди пандемията прогнозата бе за 841 
милиона.

XСветът се насочва към безпрецедентна криза с недостиг на храна

COVID-19 ще убива повече с 
глад, отколкото с инфекция

Сн.: Bloomberg

https://www.facebook.com/gerganatodorovarealestatebroker/
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Заразените с COVID-19 в 
света вече са над 27 млн.

Броят на заразените с коронави-
рус в света надхвърли 27 млн. 
души. Това показват данни на 

американския университет „Джонс 
Хопкинс“. Според университета в 
края на миналата седмица потвър-
дените случаи на COVID-19 в света е 
достигнал общо 27  002 224. 882 053 
пациенти с коронавирус са почина-
ли, а над 18 милиона болни са се възстановили от началото на пандемията. Най-
много случаи са регистрирани в САЩ - 6 275 614. Следват Индия и Бразилия с по 
над 4,1 млн. заразени.

Алексей Навални беше 
изведен от комата

Състоянието на критика на Кре-
мъл Алексей Навални се е по-
добрило. Той е бил изваден от 

медикаментозна кома и вече реаги-
ра, когато му се говори, твърдят от 
берлинската болница „Шарите". От 
болницата отбелязват, че все още е 
рано да се прецени какви ще са дъл-
готрайните последици от тежкото от-

равяне. Германският канцлер Ангела Меркел заяви, че Берлин е заключил, че 
Навални е бил отровен с Новичок - същото вещество, за което Великобритания 
заяви, че е използвано срещу руски двоен агент и дъщеря му през 2018 г.

Рияд намали присъдите  
за убийството на Хашоги
Върховната прокуратура на Са-

удитска Арабия съобщи днес, 
че присъдите на петима обви-

няеми за убийството на журналиста 
Джамал Хашоги в консулството на 
Саудитска Арабия в Истанбул през 
октомври 2018 г. са намалени на 20 
години затвор. На първа инстанция 
през декември миналата година те бяха осъдени на смърт. Освен това съдът пос-
танови 10 години затвор за един осъден и 7 години за други двама, без да разкри-
ва самоличността на никой от обвиняемите.

Принц Хари възстанови  
£2,4 млн. на британците

Британският принц Хари възста-
нови разходите за ремонта на 
имението в Уиндзор, в което 

той трябваше да живее със съпругата 
си. Разходите за ремонта, възлизащи 
на 2 милиона и 400 хиляди лири през 
2018 и 2019 г., бяха поети от данъко-
платците, но Хари и Мегън обещаха 

да ги възстановят, когато се оттеглят от кралските си задължения. Говорител на 
принца заяви, че сумата е изплатена напълно. Имението ще остане резиденция 
за херцога на Съсекс и семейството му, когато посещават Великобритания.

Десетки хиляди без ток 
заради тайфуна „Хайшен“
Най-малко 73 хиляди домове про-

дължават да са без ток на юго-
западния японски остров Кюшу, 

пострадал от мощния тайфун „Хайшен". 
Други 4 хиляди сгради и съоръжения 
останаха без електричество в префекту-
ра Ямагучи, съседна на Кюшу на главния 
остров Хоншу. Работата по овладяване 
на последствията от бедствието продъл-
жава. В понеделник сутринта, веднага след преминаването на тропическа буря, 
поради скъсване на електропроводи, 440 000 жилища останаха без ток.

WORLD ТЕЛЕГРАФ

https://www.krilchev.com/
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С 
началото на учебната година 
повечето родители, които до-
сега са позагубили тренинг 
от редовно провежданите за-
нятия, в които децата се оп-

равят сами в училище, определено имат 
нужда да им се напомнят основни неща, 
за да са щастливи и те, и децата им.

„Дейли мейл“ предлага списък на най-
важните неща, които родителите трябва 
да запомнят. Прочетете ги, особено ако 
вашето дете няма да продължи да учи 
дистанционно.

Отделете време 
за разговор

Лавирането между домашното обуче-
ние, работата от вкъщи и карантината 
принуди много родители да се чувстват 
стресирани от връщането на присъстве-
ното обучение, защото са си свикнали 
всичко да им е вкъщи и под ръка. И до-
като някои деца са радостни от среща-
та със съучениците, то други може да се 
стресират, затова поговорете с детето си 
дали нещо го притеснява.

Вкусотии в кутията 
за обяд

Вероятно са минали месеци, откак-
то за последен път сте приготвили опа-

кован обяд. Освен да подадете на де-
тето си кутията му, помнете да сложите 
здравословна закуска, която трябва да 
включва свежи плодове или зеленчуци, 
месо, протеини и въглехидрати.

Върнете се 
към режима

За да не е толкова стресиращо ран-
ното ставане за детето, поне седмица 
преди началото на занятията го будете 
рано. Първоначално настройвайте ча-
совника за десет минути по-малко сън, 
а впоследствие и за повече.

Безопасността 
на първо място

Вероятно в училището на детето ви 
ще има цяла гама от нови насоки и про-
цедури за безопасност, които да помог-
нат за намаляване на риска от разпрос-
транение на COVID-19. Затова седмица 
преди началото на учебната година за-
познайте себе си и детето с тях, за да 
знаете какво се очаква от вас.

Създайте добра 
обстановка за учене вкъщи

Седмицата преди началото на сро-
ка може да направите сериозна равно-
сметка за стаята на ученика - проверете 
дали столовете и бюрото му са удобни 
за възрастта му, дали седи в правилна 
поза. Премахнете ненужните хартии, 
счупените моливи, старите учебници и 
тетрадки, играчки, комикси.

Пригответе още 
едно хапване за деня

Вероятно по време на онлайн обуче-
нието отрочето ви е свикнало да надни-
ча в хладилника по-често, затова не го 
оставяйте гладно и по време на уроци-
те в училище.

Купете му нови 
дрехи и обувки

Това със сигурност ще повиши само-
чувствието му сред съучениците му.

Прегледайте всички канцералски ма-
териали и купете нови, ако трябва. Те 
най-често бързо се изхабяват, а децата 
имат нужда от нови.

Вечерята има 
значение

Вечерите вкъщи след училище са 
нещо, което децата наистина очакват 
с нетърпение - и от което се нуждаят 
след дълъг ден на учене и игра. Много 
семейства започнаха да готвят от нула-
та и да се хранят заедно по време на ка-
рантината и ще е чудесно, ако това про-
дължи.

Бъдете разбиращи
Връщането в училище след месеци 

отсъствие е изцяло нова ситуация за 
всички - учители, родители и деца. По 
пътя непременно ще има няколко съл-
зи или непредвидени предизвикател-
ства. Бъдете до детето и изслушвайте 
всяка негова емоция.

Отново в час: Важните неща, 
които трябва да се знаят

Преди да излезете за училище, про-
верете дали сте си взели антисептични 
кърпички, с които да изтриете ръцете 
си, преди да влезете в клас. 

Използвайте ги и след като сте си из-
духали носа, кашляли сте или сте киха-
ли.

Желателно е учениците да забърсват 

с антисептични кърпички работното 
място преди началото на уроците, както 
и мишката и клавиатурата на компютъ-
ра, ако в рамките на учебния процес се 
използва такъв.

През междучасията се препоръчва да 
се правят упражнения за отпускане на 
мускулите и шията, както и гимнастика 

за очи.
Експерти напомнят, че при кихане или 

кашляне носът и устата трябва да се по-
криват с кърпичка за еднократна упо-
треба или със свивката на лакътя.

Необходимо е учениците да спазват 
режим на рационално хранене и ръцете 
да се мият редовно.

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

XПреди децата да излязат за училище, проверете дали са взели антисептични кърпички

Как учениците да бъдат здрави
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 блог

Вижте само какъв абсурдизъм. Упра-
влява ни коалиция от проевропейските 
(в смисъл: управляващи чрез еврофон-
дове) ГЕРБ в съюз с антиевропейските 
националпопулисти. А всички подози-
рат, че всъщност конците дърпат Пеев-
ски и Доган, които уж са в опозиция.

Гражданите вече не могат да ги тър-
пят, само дето все не стигат заветните 
3,5% протестиращи, които според аме-
риканската политоложка Ерика Чиновет 
гарантирано свалят правителства (към 
200 хиляди за страна от 6 милиона). До-
бре, не се събираме наведнъж, но може 
би ще компенсираме с упорство?

Разни хора във властта поискаха ми-
лицията, пардон, полицията да бие още 
повече, на Борисов обаче му се къса 
сърцето от жалост. Въобще, тече ярост-
на борба за това кой е бил по-голяма 
жертва: набитите граждани или ранени-
те полицаи.

Протестът уж всеки ден замира, но 
кой знае как пак продължава. За про-
вокаторите така и не разбрахме кой ги 
праща, уж половината са с криминални 
регистрации, уж футболните агитки от-
давна са наблюдавани от полицията, но 
така и не установиха поръчителите. Ос-
таваме си на логиката от криминалните 
сериали: кой има полза? Интерпретаци-
ите са две огледално противоположни, 
съответстващи на разделеното ни обще-
ство.

По същия начин сглобяваме уликите, 
с които ни залива новинарският поток. 
Бомби в палатките на Орлов мост - не, 
пиротехника. Жената с белия автомобил 
била нападната - не, тя искала да гази 
протестиращите. Полицаите били на-
пръскани със спрей против мечки - не, 
те пръскали журналисти. Поругани били 
жълти павета - да, ама тия павета виж 
общината как ги е запуснала...

На всеки е осигурена възможност 
да си намери оправдание за мнението, 
което си има и бездруго: ето рецептата 
за болезнената радикализация на обще-
ството в ерата на интернет. В резултат се 
стягат редиците на твърдите ядра, фейс-
букарите ънфрендват внезапно опро-
тивели им приятели, политолози мани-
фестират лоялност към съответните си 
отбори.

При институциите положението също 
съвсем не е по-добро. Президент и из-

пълнителна власт не си говорят - Радев 
свали доверие от правителството, то 
пък му прати тежко въоръжената проку-
ратура. ДПС добавиха нов нюанс към па-
товата ситуация, като поискаха оставка 
и на двете страни. Малко като учителка-
та, която дърпа ушите и на двамата кал-
пазани, без да пита кой е започнал пръв.

Вкопчени отчаяно във властта, ГЕРБ 
измислиха тази детинщина с новата кон-
ституция, твърдейки, че отстъпват пред 
исканията на народа. Народът обаче 
каза, че не иска никаква нова конститу-
ция, а иска първо управляващите да си 
ходят.

Последва процедурна хватка - съ-
биране на 120 подписа за внасяне на 
проекта. Разбираме, че подкрепата на 
„Воля“ е била купена с концесията на 
плажа „Кабакум север 2“, деец на НФСБ 
пък получил плаж в Несебър.

А вече е ясно, че Велико Народно съ-
брание няма как да бъде свикано, поне-
же не се събират 160 гласа - поради отка-
за на БСП и ДПС да го подкрепят. (Макар 
че кой знае, може да има още плажове 
за концесия?) И сега от нас, български-
те граждани, се очаква да гледаме тъпо 
как месеци наред обсъждат нещо, което 
не може да се случи. Процедурна хватка, 
театър на абсурда.

Сред безбройните задънени улици, 
които си устроихме, блести референду-
мът, спазарен от ВМРО (наместо плаж) за 
въвеждане на образователен ценз, раз-
бирай - елиминиране на ромите от из-
бирателния процес. Това би било проти-
воконституционно и може да ни извади 
от Европа. Но нали разбрахме, че в тази 
страна не се решават проблеми, а се 
помпат мускули. Една порция безсмис-
лено говорене ни очаква значи и по по-
вод това безумие.

Междувременно прокуратурата дори 
не благоволява да предложи сама ня-
каква форма на контрол над дейността 
си. Ей така, от гражданско приличие. Из-
общо в тази страна колчем заговорим за 
право, веднага настава един такъв ле-
ден формализъм - има там едни запе-
тайки, които пречат да имаме усещане 
за справедливост, но само господ може 
да ги махне. Алелуя!

Накъде оттук нататък?
Където и да погледнеш - блокаж, за-

дънена улица, патова ситуация. Вземе-
те бъдещите управления на тази стра-
на - кой с кого би могъл да се съчетае? 
Никой няма да иска с ГЕРБ, както и днес 
не искат с демонизираното ДПС. Едните 
отказват да си говорят с „комунистите“, 
другите се гнусят от „чалгаря“, третите 
избягват наследниците на „приватизато-
ра“ Костов...

Разбира се, нормализирането на тази 
държава минава през оставка и нови из-
бори. Но дали само това ще ни помогне 
да се върнем към прагматичния здрав 
разум, който контролира страстите и 
търси решения?

ИВАЙЛО 
ДИЧЕВ

Докъде се докарахме 
в България

http://www.newchancetransport.com/contact.php
http://www.trifonovalaw.com/
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 казана дума

„Човек, който с думи е 
защитил детето си, половин 
държава отива да го тормози. 
Фелдфебелщина, придружена с 
байганьовщина, която показва 
страх и безсилие.“

Деканът на Юридическия 
факултет на СУ и бивш министър 

Даниел Вълчев коментира 
акцията във веригата магазини 

за детски играчки „Хиполенд“

„Всеки да си напише конституцийката 
или каквито други дивотии е 
измислил, да се яви с тях на избори и 
в следващия парламент да се срещнем 
и да видим какво е решил суверенът. 
Единственото, което прави Борисов, е 
да печели време за крадене.“

Това каза Христо Иванов по повод 
събраните от ГЕРБ над 120 подписа за 

внасяне на проект за конституция

„Ние такава не бихме я взели дори и 
за чистачка в офиса ни.“

Това е написано в прессъобщение на 
парламентарната партия „Воля“ 
по адрес на министъра на труда и 

социалната политика Деница Сачева„За мен лично гласуването само на машини 
е проблем. Ще ви кажа защо: предвид 
извънредната епидемична обстановка, тези 
машини ще се дезинфекцират, възможно е и да 
се повредят.“

Председателят на Народното събрание Цвета 
Караянчева (ГЕРБ) в коментар на предложените 

промени в Изборния кодекс

„Бойко Борисов трябва да 
бъде изнесен със стола си от 
Министерски съвет.“

Лидерът на „Движение 21“ Татяна 
Дончева в коментар на отказа на 

премиера да подаде оставка

https://www.facebook.com/dr.dilyana.angelova
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Спасителят от плажа
ДЕСИСЛАВА НИКОЛОВА
ВЕЛИНА ГОСПОДИНОВА

„Капитал“

Н
яколко действия и репли-
ки на депутата и бизнес-
мен Веселин Марешки през 
последните дни го сложи-
ха отново под прожектора 

на общественото внимание. Той първо 
направи няколко впечатляващи обръ-
щания по гръб пред ГЕРБ покрай опи-
тите да бъде внесен проектът за нова 
конституция - толкова чевръсти, че 
дори свикналите да виждат как се вър-
тят подобни лица бяха впечатлени. По-
сле лидерът на „Воля“ премина и друга 
граница. В ефира на bTV той си позво-
ли да заплаши журналиста Антон Хеки-
мян с намеци, че може да бъде свален от 
ефир, ако не промени поведението си. 
„Преди години Цолова беше на вашето 
място и опитваше да внушава същите 
неща като вас. Но Ани Цолова я няма, а 
аз съм в парламента“, каза той. Анна Цо-
лова беше водещ на сутрешния блок по 
Нова телевизия и се превърна в една от 
емблемите на цензурата, която налагат 
свързаните с властта кръгове над сво-
бодните журналисти. Тя беше свалена 
от ефир малко след като депутатът от 
ДПС Йордан Цонев се обърна към нея 
в ефир с думите: „Пеевски праща много 
поздрави и ви желае творчески успех.“

В този контекст думите на Марешки 
сега прозвучаха като директна заплаха 
срещу журналиста от bTV. Наглостта по 
принцип е любимото убежище на прос-
така и не бихме обръщали много вни-
мание на такива изяви. През следващи-
те седмици обаче Веселин Марешки ще 
играе по-главна роля в политическия 
цирк, който предстои да се разиграва. 
Той, от една страна, ще бъде купуван от 
ГЕРБ, за да допълва мнозинството, кое-
то ще крепи Борисов, от друга, ще бъде 
дърпан от ДПС, които през главния про-
курор и делата срещу Марешки могат да 
го накарат да се върти много повече към 
тях, пише „Капитал“.

Този спектакъл вече започна. През 
последните дни лидерът на „Воля“ пре-
обърна позицията си за нуждата от Ве-

лико Народно събрание и промени в 
конституцията на няколко пъти… И в 
крайна сметка Марешки и неговите де-
путати от „Воля“ поставиха подписите си 
под внесения проект.

Опозиция в услуга 
на властта

Въпреки че прокламира „Воля“ като 
опозиционна партия, през последните 
три години Марешки винаги е в услуга 
на ГЕРБ, когато е необходимо да се събе-
рат гласове за подкрепа. Така например 
се случи и при последното гласуване на 
вот на недоверие, при което той подкре-
пи правителството на Бойко Борисов.

За лупинга на позицията на лидера 
на „Воля“ има една очевидна причина. 
От ГЕРБ разчитаха на подкрепа на шес-
тимата независими депутати от „Атака“, 
чиито гласове бяха достатъчни за вна-
сянето на проекта в парламента (ГЕРБ 

и „Обединени патриоти“ имат общо 116 
гласа), но народните представители на 
Волен Сидеров първо не отидоха на 
консултациите с ГЕРБ, а след това отка-
заха да подпишат проекта за нова кон-
ституция. Въпреки че от известно време 
„Атака“ не е част от управляващото мно-
зинство, депутатите на партията досега 
подкрепяха ГЕРБ и „Обединени патри-
оти“, а и чрез тяхната квота в правител-
ството ДПС продължава да присъства 
неофициално в изпълнителната власт. 
Това наложи Марешки спешно да спа-
сява ГЕРБ, защото внасянето или не на 
проекта за нова конституция се превър-
на в нещо като преброяване на мнозин-
ството в парламента, и за ГЕРБ беше от 
съществено значение да покаже, че има 
подкрепа, след като БСП и ДПС катего-
рично отказаха да участват в упражне-
нието на ГЕРБ „нова конституция и свик-
ване на ВНС“.

За една концесия 
в повече

За мотивацията на бизнесмена Ма-
решки, разбира се, не е достатъчна само 
нуждата на ГЕРБ. Историята за концесия-
та на варненския плаж „Кабакум“ е веро-
ятно малка част от примерите за цена-
та на неговата подкрепа. Той и неговото 
семейство държат от десетилетия кон-
цесията на плажа, където той издигна 
незаконна двуетажна постройка. В пре-
дишния мандат на Борисов Лиляна Па-
влова планираше да я събори, докато 
беше министър. След поредица съдеб-
ни дела се оказа, че постройката е вре-
менна, законна и няма да бъде събаря-
на, а това решение съвпадна с молбата 
на Бойко Борисов към Марешки да по-
еме финансирането на футболния клуб 

„Локомотив“ (Пловдив). Това беше при-
дружено и с още една компенсация - 
малко преди да подаде оставка, второто 
правителство на Борисов пренасочи 10 
млн. лв. от образователното министер-
ство за погасяване на стари задължения 
към фирмата за търговия на едро с ле-
карства на Марешки. Той е собственик 
на най-голямата верига аптеки с над 300 
обекта в България и на верига бензинос-
танции.

Откакто е депутат, стотиците му фир-
ми се управляват от 76-годишната му 
майка Веска Марешка, съпругата и си-
нът му не фигурират в годишната му де-
кларация, което не му пречи да обясня-
ва, че те са негови, а пък на данъчните и 
антикорупционните власти - да не забе-
лязват тези изявления.

Пред bTV Марешки обясни, че няма 
никаква представа, че фирма с мажори-
тарен собственик майка му и доскорош-
ният му депутат Антон Дончев, сочен за 
негова дясна ръка в бизнеса, са спече-
лили концесия на плажа в деня, в кой-
то той подписа проекта за конституция. 
„Откъде да знам коя фирма е спечели-
ла, аз да не ходя по концесии. Аз имам 
150 фирми, мислите ли, че знам имена-
та на всички? Какво значение има през 
коя фирма, има значение дали плажът 
е рентабилен, дали някой го иска, дали 
аз съм направил нещо добро за хората. 
Вие наистина ли си мислите, че аз се за-
нимавам с концесии на нещо, на което 
годишният приход е 100 хил. лв., годиш-
ният, не месечният, от този плаж, разхо-

дите са много повече, аз с готовност ще 
го подаря на някого“, каза Марешки. Той 
допълни, че от концесията на този плаж 
губи 400 хил. лв. на година и никой друг 
не го иска.

Марешки обяви, че подписите му под 
проекта за конституция нямат общо с 
дадените от правителството концесии, 
а с това, че са искали да дадат шанс на 
президента да покаже пред общество-
то конституцията, която е подготвил… И 
призна, че не е чел проекта на ГЕРБ, под 
който се е подписал...

Лупингите на Марешки
„Преобръщането“ на позицията на 

Марешки не е новина, защото откакто 
е в парламента, постоянните му лупин-
ги са най-запомнящото се нещо от при-
съствието на депутатите му в Народно-
то събрание. Именно те се притичват на 
помощ на ГЕРБ винаги когато партията 
на Борисов има нужда от гласове. Нещо 
повече - ако има константа в поведе-
нието на Марешки в Народното събра-
ние, то това е постоянството му да твър-
ди, че е в опозиция, но на практика да 
е патерица на ГЕРБ. Например Мареш-
ки застана на страната на управляващи-
те, като нарече протестите срещу прави-
телството на Борисов „престъпление". 
При последния вот на недоверие срещу 
кабинета „Борисов“, внесен от БСП, той 
постави неизпълнимото условие на со-
циалистите - започване на процедура по 
импийчмънт на президента срещу под-
крепа за вота...

�Веселин Марешки не престава да твърди, че е опозиция, но винаги подкрепя властта

Сн.: БТА

Сн.: БТА

„Ние можем да участваме в управле-
нието само ако участваме в управле-
нието и си носим отговорността. Няма 
как да бъдем подкрепяща партия“, за-
яви Марешки малко след като стана 
ясно, че макар и на ръба на 4-процен-
товата бариера за влизане в парламен-
та, партията му „Воля“ все пак ще има 
депутати в Народното събрание. За-
каната му тогава, че ще подкрепя ГЕРБ 
само ако участва пряко във властта, 
просъществува около десетина дни. 
Изненадващо и без предварително да 
бъде обявена среща, тогава от прес-
центъра на ГЕРБ разпространиха съ-
общение, придружено със снимка на 
Борисов и Марешки. В него се казваше, 
че 12-те депутати на „Воля“ ще подкре-
пят „пълен мандат“ на правителството 
на ГЕРБ и „Обединени патриоти“, без 

да участват в него. Интересното беше, 
че малко преди това Марешки праве-
ше сметки от екрана на bTV как каби-
нет на Борисов в конфигурация само с 
„патриотите“ е „абсурдно“ да остане на 
власт четири години.

Оттогава досега цялата „опозицион-
ност“ на Марешки се изчерпваше само 
с това да атакува от време на време 
коалиционните партньори на ГЕРБ от 
„Обединени патриоти“.

Покрай протеста на майките на деца 
с увреждания, които искаха оставката 
на тогавашния вицепремиер Валери 
Симеонов, пък Марешки гръмко обя-
ви, че ще напусне парламента, ако ли-
дерът на НФСБ не се оттегли от прави-
телството, но в крайна сметка до това 
така и не се стигна. В истинско фиаско 
се превърна и второто му намерение 
да напусне парламента през март ми-
налата година. Тогава без абсолютно 
никакви мотиви Марешки изненадва-
що обяви, че той и депутатите му на-
пускат Народното събрание. Няколко 
часа по-късно лидерът на „Воля“ уточ-
ни, че причината за намерението му 
е „дребнотемието“, с което се занима-
ват депутатите, както и че във „Воля“ 
все още мислят дали да предприемат 
този ход. Заедно с това Марешки заяви 
и че окончателното решение ще бъде 
взето след среща с ГЕРБ, на която ще 
бъдат поставени конкретни искания 
от „Воля". Малко след това той обяви, 
че депутатите му остават в парламен-
та. Това стана след среща с ГЕРБ, след 
която обаче така и не стана ясно дали 
и какви условия е поставил Марешки и 
дали от формацията на Борисов са по-
ели ангажимент да ги изпълнят. Каква-
то и да е била целта на Марешки, мне-
нието му се преобърна в рамките на 
един ден.

Освен „услугите“, които Борисов 
прави на Марешки още от предишния 
си премиерски мандат, за подкрепата 
на „Воля“ има и други обяснения. През 
последните месеци стана ясно, че но-
восъздадената държавната петролна 
компания, освен че ще строи бензи-
ностанции, най-вероятно ще купува 
и готови обекти и вероятно Марешки 
разчита да й продаде свои бензинос-
танции.

Бизнесът на Марешки с лекарства 
също е зависим от държавата, чии-
то контролни органи в лицето на ле-
карствената агенция и здравната каса 
проверяват дейността на складовете 
и аптеките му, а държавните болници 
купуват лекарства от склада му.

Заедно с това Марешки е зависим и 
от прокуратурата. Той е с отнет иму-
нитет заради досъдебни производ-
ства и дела, които текат срещу него. 
По едно от делата той беше оправдан 
на първа инстанция. По друго дело за 
изнудване срещу Марешки и служите-
ли в негови фирми, които сега са де-
путати, също са оправдани. Според 
източници на „Капитал“ обаче срещу 
лидера на „Воля“ все още има досъ-
дебно производство в прокуратурата.

В края на миналата година „Воля“ 

гласува в подкрепа на кандидатура-
та на бившия главен прокурор Сотир 
Цацаров за председател на КПКОНПИ, 
като преди това му осигури формална 
конкуренция, като издигна свой кан-
дидат за поста, когото дори не под-
крепи.

На повикване 
от Борисов

Защо го прави

Най-запомнящото се изявле-
ние на Марешки през април 
тази година бяха две лъжи в ус-
луга на прокуратурата около 
повдигнатото от нея обвинение 
на председателя на фармацев-
тичния съюз проф. Асена Сто-
именова. Първата лъжа беше, 
че няма недостиг на лекарства, 
което официално бе опровер-
гано от здравното министер-
ство. Втората лъжа беше, че 
активираният в подкрепа на 
прокуратурата съюз на фарма-
цевти от аптеки „Марешки“ съ-
ществува. Той не е действащ от 
2004 г., но това не попречи на 
Марешки да изфабрикува де-
кларация по време на проте-
стите в подкрепа на Стоимено-
ва в аптеките през април.

Как лъже

Сн. „24 часа“
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 в цифри

струвала чанта от алигатор-
ска кожа, която бе унищо-
жена от австралийските 
митнически власти заради 
липса на разрешително за 
внос за 50 долара. Луксоз-
ната чанта е конфискувана 
от митницата на летище-
то в Пърт. Тя е купена от 
австралийка от бутик 
„Сен Лоран“ във Фран-
ция. Вносът на стоки 
с алигаторска кожа 
в Австралия става 
само чрез разреши-
телно.

деца бяха намерени мъртви в 
апартамент в Западна Германия. 
Местните медии съобщиха, че са 
били убити от майка си, която по-
късно се е опитала да се самоубие. 
Децата са били открити в апарта-
мент в град Золинген в провинция 
Северен Рейн-Вестфалия. Те са били 
на една, две, три, шест и осем годи-
ни. По-късно майката се е хвърлила 
пред влак, но е оцеляла със сериоз-
ни наранявания. Взета е под поли-
цейска защита.

минута в ковчег или глоба 
– между тези две наказа-

ния могат да избират хора-
та в Индонезия, ако бъдат 

хванати без маска. Тези не-
традиционни наказания имат 

за цел да спрат разпростра-
нението на коронавируса в 
столицата Джакарта. Някои 

хора избират ковчег, защото 
нямат пари да платят, съоб-

щават местни медии. Глобата 
е около 14,35 евро.

1

33-годишна пираня е най-стара-
та в света. Тя е собственик на 
мъж от Турция, а той твърди, 
че е най-възрастният екзем-
пляр от този вид на планетата. 
39-годишният Камил Елмали сто-
панисва хищната риба на име Да-
даш в магазина си за чанти в Ер-
зурум. След като отбелязва 33-ия 
си рожден ден, Дадаш се превръ-
ща в местна знаменитост и хора-
та се стичат да го зърнат.

$19 000

1,5 милиона 
йени или 14 000 долара е ме-
сечната печалба на собстве-
ник на суши ресторант в Япо-
ния, който реши да привлича 
клиенти, като праща голи до 
кръста културисти да доставят 
храна на клиентите. Услугата, 
наречена „Мачо доставка“, е съз-
дадена от 41-годишния Масанори 
Сугиура, който е и бодибиълдър. 
Той е наел приятелите си, които 
работят във фитнес, да работят 
като доставчици на суши, когато 
остават без работа.

5

https://www.brookhavenmarket.com/
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В
секи ден по повърхността на 
кожата ни се натрупват прахо-
ви частици, мастна тъкан, пот 
и още много замърсители. Така 
порите на кожата се запушват, 

в резултат на което се появяват упорити 
черни точки и акне.

Разбира се, козметичният пазар изо-
билства от различни продукти за борба 
с акнето и черните точки, но често дейст-
вието им е твърде агресивно, а и не га-
рантират траен резултат. Съществуват 
обаче редица ефективни начини за спра-
вяне с проблемната кожа по съвсем ес-
тествен начин – много по-щадящи проце-
дури с доказано действие. Предлагаме ви 
няколко полезни метода за почистване 
на лицето в домашни условия.

Ябълковият оцет действа като натурал-
но тонизиращо и стягащо кожата сред-
ство. Той намалява размера на големите 
пори и възстановява нормалното рН на 
кожата. Има противовъзпалителни и ан-
тимикробни качества, спомагащи ефек-
тивното лечение на акнето.

Смесете равни количества натурален 
ябълков оцет и вода. Потопете в разтво-

ра памучен тампон и го поставете на ли-
цето. Стойте така няколко минути и след 
това изплакнете. Накрая нанесете хидра-
тиращ крем върху кожата. Може да при-
лагате тази процедура всяка вечер, а в 
рамките на няколко седмици

ще забележите 
очакваното подобрение

В корите на бананите се съдържа ан-
тиоксидантът лутеин, както и голямо ко-
личество калий. Те спомагат за подмла-
дяването и видимо подобряване на вида 
на кожата, правейки я гладка и сияйна. 
Единственото, което трябва да направи-
те, е да премахнете вътрешната част на 
обелката на един банан и да я нанесете 

върху лицето си. Оставя се да постои 
така около 15 мин., след което се 

измива. Няма проблем да прила-
гате този метод всеки ден.

Захарта е чудесен дома-
шен ексфолиант, който до-

бре почиства кожата и 
елиминира излишните 
замърсявания и омаз-
няване. Добре е

да правите 
маските 
с кафява захар

Използвайте 2 с.л. за-
хар, 1.с.л. зехтин и няколко 

капки лимонов сок. Сместа 
се втрива внимателно в кожа-

та с леки масажиращи движения 
за около 30 секунди, след което се 

измива с хладка вода. Може да прилага-

те тази процедура 1-2 пъти седмично.
Опитайте и друг вариант – мал-

ко захар с равни части лимо-
нов сок и мед. Лицето се 

масажира с тази смес и 
се оставя не повече от 

5-10 мин., преди да 
бъде изплакнато. От-
ново е добре да при-
лагате терапията до 
2 пъти в седмицата.

Отличен ексфо-
лиант може да се 
направи и от резени 

лимон, върху които 
да поставите захар. 

Почистете лицето си с 
лимоните, изчакайте 10 

мин. и измийте.
Като почистите лицето, е 

необходимо да си направите 
и природна маска. Вижте няколко 

полезни за кожата на лицето маски.
С помощта банани и мед можете да си 

направите редица интензивно подхран-
ващи маски за лице. Калият в бананите 
отговаря за водата в клетките, която 
подхранва и овлажнява кожа-
та. За да си приготвите тази 
маска,

трябва 
да намачкате 
един банан

и да добавите една 
лъжица мед и пет 
лъжици овесено 
брашно.

След като добре 
разбъркате всич-
ко, нанесете полу-
чената маска върху 
лицето си - с изклю-
чение на зоната око-
ло очите - и я оставете 
да подейства 15 мин. След 
това се измийте с топла вода.

С мед, сода и вода можете да 
си направите маска за почистване на 
порите и намаляване на бръчките.

В купичка поставете ½ с.л. мед и 2 с.л. 
сода. Разбивате добре, докато двете със-
тавки се смесят, и след това добавяте 1 
с.л. вода. Отново разбърквате и нанасяте 
от готовата смес на лицето. Това се прави 
всеки ден по веднъж, като самата маска 
държим на лицето си в продължение на 
10 мин. Когато изтече времето, измива-
ме с топла вода и подсушаваме с памуч-
на кърпа.

Маската се прави няколко дни. Не на-

насяме в областта на очите и устата. Още 
на втория ден се забелязва значително 
подобрение.

Баба Ванга е оставила една изклю-
чително лесна и ефективна рецепта за 
здрава и красива кожа на лицето. Ако по 
вашата кожа

са се появили 
старчески петна

дребни пъпки, разширени пори, дру-
ги рани, тогава трябва да постъпите по 
следния начин.

Първо, измийте лицето с хладка вода 
и подходящ гел или сапун. Направете 
инхалация на лицето с гореща отвара 
от лайка. После изчистете запушените 
пори, ако имате такива.

Разбивате 1 яйце с вилица. Добавяте 
1 с.л. прясно мляко и 1 с.л. разтопено на 
водна баня краве масло. Разбърквате до-
бре. Прибавяте и брашно. Количеството 
е относително - важно е да получите ед-
нородна смес, която прилича на тесто за 
питка.

С тестото трябва да намажете кожата 
на лицето, без да слагате около очите и 
по клепачите. Вероятно ще трябва да по-
лежите, докато маската подейства. След 
поне 20 или 30 мин. свалете тестото, кое-
то вече ще е започнало да засъхва.

Правете такава процедура поне 1 път 
седмично. Ако пък имате сериозни про-
блеми с кожата на лицето, направете 
един интензивен курс на лечение в про-
дължение на 1 седмица.

те тази процедура 1-2 пъти седмично. насяме в областта на очите и устата. Още 

И една изключително ефективна рецепта за здрава и красива кожа на лицето

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Почистване на 
лицето в домашни 
условия: Ето как  
да го направим
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Т
олкова много сме свикнали във 
всекидневието си с обувките, 
че рядко се замисляме за тях 
– откъде идват, защо ги носим. 
Обувката е част от нашето об-

лекло, или по-скоро завършека му, коя-
то служи да защитава крака. Главно ние 
носим обувки заради необходимостта от 
изминаване на някакво разстояние, на-
пример от вкъщи до магазина или кафе-
то, за да може да стигнем безопасно до 
желаната дестинация, без да нараним 
краката си.

Обувките се различават по стил, цена 
и номерация. Да изглежда атрактивно 
е естествено желание на всеки човек и 
обувките са един от способите за това. 
Така че обувките са символ и на комфор-
та и модата.

Много често обувките, които носим, са 
израз на нашата личност. Когато се озо-
вем пред щанда за обувки, за да си из-
берем нови, изникват такива нормал-
ни въпроси като какъв номер обувки да 
вземем, както и какъв да е стилът и мате-
риалът, от който са изработени.

Според историческите данни първи-
те дамски обувки на ток са произведени

за екстравагантната 
Катерина Медичи

във връзка със сватбата й за Дюка на Ор-
леанс. Желанието на нисичката особа да 
компенсира ръста си всъщност въвеж-
да нови норми за красота и изисканост 
сред дамите във френския кралски двор.

До края на 17 в. обувките за мъже-
те и за жените били еднакви, лявата не 
се различавала от дясната, но впослед-
ствие мъжките добиват по- квадратна 
форма, а дамските - по- заоблени. В сре-
дата на 18 в. мъжете се връщат към ни-
ските и практични обувки, а след Френс-
ката революция дори жените изоставят 
тези обувки.

През 19 век обувките на висок ток се 
завръщат с пълна сила, заемайки полага-
щото им се място във всеки дамски гар-
дероб, и започва „нашествието“ на плат-
форми, холандски, тънки или дебели 
токчета.

Много хора носят 
грешен номер обувки

Според една статистика 75% от мъже-
те си купуват прекалено големи обувки, 
а 12 на сто – прекалено малки. При же-
ните процентът е още по-висок. Непра-
вилната големина на обувките може да 
доведе до проблеми със стъпалата, ка-
къвто е случаят при 60 на сто от населе-
нието.

Покупката на обувки следобед пре-
дотвратява болките при ходене. По въз-
можност обувки трябва да се пробват 
следобед, защото тогава стъпалата вече 
са леко подпухнали. Така ще се избе-
гнат болките при разтъпкване на нови-
те обувки.

Според едно изследване жените при-
тежават средно по 20 чифта обувки, а 25 
на сто от тях дори повече от 30. Разби-
ра се, само половината от тези обувки се 
носят редовно.

Много сватбени обичаи са свързани с 
обувките на булката. Според един особе-

но щур обичай от Унгария гостите крадат 
обувките на младоженката. След това 
младоженецът трябва да ги откупи, като 
за целта изпие от обувката глътка шам-
панско.

Рускиня има най-дългите 
крака в света

Руският модел Екателина Лисина е же-
ната с най-дългите крака на планетата. Тя 
е висока 205 см, а краката й са дълги 132 
см. Носи обувки номер 47. Преди да ста-

не модел, рекордьорката на Гинес е била 
професионална баскетболистка. Дъл-
гите крака са я довели дори до бронзо-
вия медал на олимпиадата в Пекин през 
2008 г.

Скелетът на възрастния човек се със-
тои от 206 кости. Но точният им брой ва-
рира леко от човек на човек. От тях на 
всяко стъпало има по 26. Следователно, 
взети заедно, те съставляват около една 
четвърт от човешкия скелет.

Обувките: Какво не 
подозираме за тях
Много хора, предимно жени, носят грешен номер обувки

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Музеят на обувките

Първото изображение на 
обувка е отпреди 15 000 г. на ри-
сунка в пещера в Испания. Ке-
цовете пък са създадени в САЩ 
през 1916 г.

Известният дизайнер Джими 
Чу създал първия си чифт обув-
ки на 11 години. Той произли-
за от семейство на обущари и е 
обучен на занаята от баща си.

Най-скъпите обувки в света са 
продадени на търг през 2000 г. 
за $660 000. Те са носени от Джу-
ди Гарланд във филма „Магьос-
никът от Оз“.

Одри Хепбърн наложила мо-
дата на дамските мокасини с 
филма „Клоунско лице“, където 
носи елегантен чифт, изработен 
от Салваторе Ферагамо.

Най-старата обувка от кожа 
е открита през 2008 г. от архео-
лози в една пещера в Армения. 
Били запазени дори връзките 
й. Находката отговаря на дясно 
стъпало с размер 37. Обувката 
датира от 3500 г. пр. Хр. и така е 
с около 1000 години по-стара от 
Голямата пирамида в Гиза.

Няколко факта, 
които може  
и да не знаете

Да! Има и такъв музей! Той се намира 
в Чехия, в град Злин. Музеят съхраня-
ва уникална колекция от обувки от цял 
свят – от различни исторически епо-
хи, екзотични обувки, такива, използ-
вани в специални ритуали, обувки на 
филмови звезди. Най-старият чифт, из-
ложен там, е на 450 години! Има и ко-
лекция от африкански сандали, колек-
ция от Индия, от Османската империя 
и Балканите.
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Е
ксперименти с животни - 
компанията на Илон Мъск 
Neuralink премина на следва-
що ниво. За това й помогна и 
Гертруд - прасе с необикно-

вена съдба. През юни тази година тя и 
още двама нейни събратя бяха избрани 
за носители на мозъчните импланти на 
Илон Мъск.

Напредъкът дотук беше показан чрез 
излъчване на живо в YouTube в петък, 
28 август. Основен герой на събитието 
беше мозъчната дейност на Гертруд, из-
лъчвана в реално време на монитора на 
учените.

Съвсем неочаквано за „стръв“ беше 
използвана храна, с която зурлата на 
прасето непрекъснато беше предиз-
виквана, а по този начин се задейства-
ха и невроните на животното, свързани 
с този така чувствителен орган, разказ-
ва webcafe.

Имплантираното в мозъка на Гертруд 
устройство е с големината на монета. По 
думите на Мъск то работи по следния 
начин: чипът се вгражда чрез

малка дупка, 
пробита в черепа

и след това приема сигнали от мозъч-
ната активност. За целта използва 1024 
електрода, подобни на нишки, по-тънки 
от човешката коса.

След това въпросният чип предава 
данните чрез Bluetooth на външни ус-
тройства в обхват от 5 до 10 метра, пише 
Gizmodo.

Екипът на Мъск показа също прасен-
це, което има два импланта Neuralink, 
както и едно, на което е било сложено 
устройство, което по-късно е било пре-
махнато.

Целта на демонстрацията е да се види 
колко безвреден е всъщност имплантът 
и колко лесно може да бъде отстранен, 
ако приемникът го поиска. Всички пра-
сета - и настоящите, и бившите носите-
ли на чип - изглеждаха спокойни и в до-

бро здраве.
Мъск обаче призна, че събитието има 

и друга цел: да привлече повече хора 
към екипа, в който в момента работят 
около 100 души. В дългосрочен план той 
се надява да наеме повече от 100 000.

„Всички сетива - зрението, слухът, до-
пирът, болката

представляват 
електрически сигнали

изпратени от невроните в мозъка ни. 
Ако можеш да поправиш тези сигнали, 
можеш да разрешиш всеки проблем: от 
загубата на памет до слепотата, глухота-
та, парализата, депресията, безсънието, 
екстремната болка, тревожността, зави-
симостите, дори инсулта и епилепсията. 
Всички те могат да бъдат разрешени с 

имплант на Neuralink“, коментира пред-
приемачът, най-известен с компаниите 
Tesla и SpaceX.

Сред останалите цели на Мъск е също 
така хората да постигнат онова, което 
той нарича „симбиоза“ - човешкият мо-
зък да се синхронизира с изкуствен ин-
телект, така че „бъдещето на света да е 
контролирано от споделената воля на 
всички хора“, пише The Verge.

Първите клинични опити с хора вече 
се задават на хоризонта и в тях ще участ-
ва малка група пациенти с тежки увреж-
дания на гръбначния мозък, като тези 
опити трябваше да започнат още тази 
година. Според Мъск хора с подобен 
вид наранявания в дългосрочен план 
трябва да се възстановяват напълно 
чрез втори имплант, поставен на гръб-

начния стълб.
„Ако можете да „усетите“ какво хората 

искат да правят с крайниците си, може-
те да поставите и втори имплант на мяс-
тото на гръбначното увреждане, така че 
да създадете невронен шънт“, обясни 
Мъск. „Убеден съм, че по този начин ще 
можем да възстановим изцяло възмож-
ността за

движение на 
парализирани хора

В момента основният въпрос пред 
Neuralink е да направят устройство, кое-
то да издържа достатъчно дълго време 
в корозивна среда като тази на мозъка. 
Чипът за момента се поставя на повърх-
ността на онази част от мозъка, която от-
говаря за важни функции като движени-
ето, зрението и слуха.

Мъск коментира също така, че ком-
панията се стреми да наеме инженери, 
специализирани в роботиката, електри-
чеството и софтуера, които да работят 
върху устройството и да усъвършен-
стват хирургичната процедура по него-
вото имплантиране.

Изглежда обаче, че има и друг про-
блем: едва двама души са се задържа-
ли в компанията от нейното създаване 
през 2017 г.

Бивши служители на Neuralink разка-
заха пред Stat News, че там цари хаос и 
че са подложени на огромен натиск за 
работа върху проектите. На учените на-
пример понякога се е налагало да за-
вършат проекти за седмици, макар че те 
по принцип биха отнели месеци.

Междувременно Мъск заяви, че ус-
тройството ще бъде доста скъпо в на-
чалото, но иска да намали цената до ня-
колко хиляди долара. По негови думи му 
се иска някой ден то да е „толкова дос-
тъпно, колкото и лазерна операция на 
очите“.

XИлон Мъск мина на следващо ниво – експерименти с животни

От прасето Гертруд към 
кибербъдещето на човека

Прасето Гертруд 

Kадър: Youtube

Илон Мъск 

Сн.: БТА
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Я
пония даде успешен старт 
на „летяща кола“. Машината 
е дълга четири и висока два 
метра. Подобно на дронове-
те, използва витла.

Автомобилът е тестван на терен с 
площ от 10 000 кв. м, който е един от 
най-големите в Япония.

Зад волана на едноместната кола-са-
молет е седял пилот, който е обикалял 
във въздуха около 4 минути, преди да 
се приземи. Според компанията той е 
бил обезопасен максимално, а специа-
лен екип е следял полета му, за да се 
увери, че той е стабилен и безопасен.

Собственикът на компанията Томо-
хиро Фукусава заяви, че надеждите на 
екипа са да видят как експериментът им 
се превръща в реалност до 2023 г.

„Изключително сме развълнувани от 
постигането на първия човешки полет с 
кола в тези две години от създаването 
на SkyDrive през 2018 г. Искаме да съз-
дадем общество, в което летящите авто-
мобили са достъпно и удобно средство 
за придвижване в небето, а хората мо-
гат да се радват на безопасен, сигурен 
и удобен

нов начин на живот
добави той.

Въпреки че в света има над 100 про-
екта за летящи автомобили, този е мал-
ко по-специален от другите с това, че е 
проектиран да бъде най-малкият в све-
та електрически модел за вертикално 

излитане и кацане (eVTOL) с размери 
два на четири метра. На земята заема 
толкова място, колкото две паркирани 
коли.

Прототипът на SkyDrive е захранван 
от батерии и се задвижва благодарение 
на четири витла, монтирани на всеки от 
ъглите.

Още през 2018 г. се заговори за елек-
трически дронове, поръчани чрез мо-
билно приложение, които прибират 
хора от покривите на офис сградите, за 
това как летателните апарати ще съкра-

щават времето за пътуване с часове, как 
необходимостта от паркинги и смогът 
ще намаляват. Точно тази визия за бъде-
щето стои зад проекта „летяща кола“ на 
японското правителство. 

Големият авиопревозвач All Nippon 
Airways, компанията за електроника 
NEC Corp. и над десетина други компа-
нии и учени експерти работят по него.

Производителите планират от 2023 г. 
да пуснат първите летящи таксита, а от 
2028 г. да започне производство и на 
първите безпилотни летящи коли.

XПлановете са през 2023 г. да бъдат пуснати първите летящи таксита

Япония приземи 
успешно първата 
летяща кола

Камерите, които измерват скорост-
та на движение на автомобили-
те по пътищата, често са жертва 

на недоволни шофьори, които ги чупят, 
подпалват или дори стрелят по тях за да 
ги повредят. Този вандализъм е факт на 
много места в света, а в Германия ком-
панията Vitronic създаде камера, която 
е устойчива на повреди и може да бъде 
преместена от една позиция на друга 
позиция.

В самостоятелен ре-
жим камерата може да 
работи до 10 дни и да 
прави по около 1000 
снимки на ден. Може-
те да смените батерии-
те й, без да прекъсвате 
работата й.

От Vitronic обясня-
ват, че са предостави-
ли на камерата „най-
добрата защита срещу 
вандализъм". Корпусът 
е непробиваем за кур-

шуми, напълно водоустойчива е, а коле-
лата на ремаркето са напълно скрити. 
Инсталирана е и автоматична система за 
защита от пожар, както и алармена сис-
тема - ако се намери някой много упо-
рит крадец.

Лошата новина за шофьорите е, че 
камерата е оборудвана със система 
Poliscan, която позволява бързото отчи-
тане на всички превозни средства в ня-
колко ленти.

Пътна камера от ново 
поколение - непробиваема

Fitbit показа новия си смарт ча-
совник – Fitbit Sense. Той под-
държа детайлно сканиране на 

сърдечната честота за откриване на 
предсърдно мъждене чрез вградено 
приложение за електрокардиограма 
(EKG).

Fitbit Sense изпъква, когато говорим 
за функции за измерване на стреса – 
нещо, което започва да е от все по-го-
лямо значение в натовареното ни еже-
дневие. За да бъдат измерени нивата, 
поставяте дланта си над часовника и 
дишате дълбоко. Това ще измери пул-
са ви, но също така и температурата 
на повърхността на кожата чрез елек-
тродермален сензор. С времето Fitbit 
Sense ще се научи да определя на как-
во се дължи промяната в този показа-
тел, пише HiComm. В приложението 
ще може да проверявате как се спра-
вяте със стреса, като колкото по-висок 
е резултатът, толкова по-добре.

Някои от другите по-важни функ-

ции, налични в часовника, са GPS, во-
доустойчивост до 50 метра, до 6 дни 
живот на батерията и нов магнитен 
механизъм за закрепяне на верижка-
та. От Fitbit Sense може да се отговаря 
на съобщения, както и да се провеж-
дат разговори.

Fitbit Sense - смарт часовник, 
който мери стреса

Ако дяволът е носил Прада, то 
Иисус е носил Nike Air Max ‘97. 
Това пише HiComm и разказ-

ва, че от компанията предлагат най-
благословения чифт обувки, кой-
то някога сме виждали. Всъщност 
Jesus shoes са стандартен чифт, но с 
няколко леки промени.

Имат висулка кръст на връзките, 
подметката им е пълна със свете-
на вода (съвсем сериозно, взета е 
от река Йордан и осветена) и дори 
миришат на тамян. Те са направени 
в колаборация с MSCHF, което доня-
къде също обяснява екстравагант-
ния и дързък ход. Цената също не е 
случайна - $1425. Според Библията 
Иисус е ходил по вода в 14:25.

Кутията също е не по-малко спе-
циална, украсена с герба на папа-
та и ангел от творбата на Албрехт 
Дюрер – Melencolia I. Въпреки ви-
соката цена заради ограничената 
наличност те се разпродават почти 
моментално. Много от чифтовете се 
препродават, като цената им вече 
достига до $5000.

Jesus shoes 
на Nike – за 
ходене по вода
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З
наменитостите със сигурност 
не са по-различни от обикнове-
ните хора. Ето кои от звездите в 
света и в България се заразиха 
с коронавирус. За щастие, всич-

ки го пребориха.

Футболистът Неймар 
и лицата на ПСЖ

Ръководството на ПСЖ потвърди чрез 
Twitter, че Неймар, Анхел ди Мария и Ле-
андро Паредес са дали позитивен резул-
тат на тестовете за COVID-19. Историята 
беше публикувана първо във френското 
издание „Екип“, a парижани потвърдиха 
опасенията за Неймар.

Както е според разпореждането на 
здравните власти, футболистите на ПСЖ 
ще бъдат поставени под карантина, за да 
се спре разпространението на вируса 
сред футболисти, треньори и различни 
екипи по поддръжката в ПСЖ.

Френският гранд беше помолил за от-
лагане на първия мач за сезона на тима, 
който трябваше да се проведе на 29-и 
август. След одобрението от шефовете в 
Лига 1, част от играчите удължиха почив-
ката си, а въпросното трио беше на по-
чивка в Ибиса, където по всяка вероят-
ност играчите са се заразили.

Дуейн Джонсън - Скалата 
се оказа поклатим

Актьорът Дуейн Джонсън - Скала-
та съобщи, че той, съпругата му и двете 
им малки дъщери са се възстановили от 
COVID-19, след като са дали положител-
ни проби за коронавируса, предадоха 
Ройтерс и Франс прес.

Във видео, качено в Instagram, 48-го-
дишният Джонсън съобщава, че той, 
36-годишната му съпруга Лорън Хашиян 
и дъщерите им - 4-годишната Джасмин и 
2-годишната Тиана, са се заразили с ви-

руса преди около две седмици от близки 
семейни приятели, информира БТА.

„Мога да ви кажа, че това беше едно от 
най-големите предизвикателства и едно 
от най-трудните неща досега, както за 
цялото семейство, така и лично за мен“, 
споделя Скалата.

Актьорът допълва, че както неговото 
семейство, така и приятелите им, от кои-
то са прихванали вируса, са били изклю-
чително дисциплинирани в спазването 
на мерките, целящи избягването на за-
разата.

Дуейн Джонсън казва още, че двете му 
малки дъщери са имали само леки симп-
томи на заболяването, като възпале-
но гърло през първите дни, докато при 
него и съпругата му болестта е протекла 
по-тежко.

„Сега обаче съм щастлив да споделя с 
вас, че със семейството ми сме добре и 
сме здрави, Слава Богу“, споделя Джон-
сън.

Актьорът не пропуска да отправи при-
зив към хората да носят маски, за да се 
ограничи разпространението на вируса, 
да поддържат имунната си система, да 

бъдат позитивни.
„Озадачава ме как някои хора, в това 

число и политици, превръщат идеята за 
носене на маски в политически въпрос. 
В действителност това е правилното 
нещо и ние имаме отговорността да го 
спазваме“, казва актьорът.

И най-бързият мъж не 
можа да избяга от COVID-19

Юсейн Болт, който е смятан за един от 
най-бързите спринтьори на планетата, е 
дал положителна проба за коронавирус, 
твърди радиостанция в Ямайка. Това се 
случва само няколко дни след голямото 
парти на бившия спортист по случай 34-
ия му рожден ден.

Радиостанция Nationwide90fm инфор-
мира, че преди дни Болт е разбрал, че е 
заразен.

Болт присъства на парти изненада за 
рождения си ден на 21 август. Купонът 
на 8-кратния олимпийски шампион бе 
уважен от редица спортни звезди, сред 
които футболистът на „Манчестър Сити“ 
Рахим Стърлинг, нападателят на „Байер“ 
Леверкузен Леон Бейли и крикет леген-

дата Крис Гейл.
Кадри от събитието в социалните мре-

жи показват, че не се спазват мерките за 
социална дистанция.

Човекът глас Тони Стораро 
също се зарази

Талантливият певец Тони Стораро е 
болен от коронавирус. Той не се чувст-
вал добре от началото на миналата сед-
мица. Затова си направил тест в Шумен, 
където бил след участията си по морето, 
и той се оказал положителен.

След това бил приет в болницата в гра-
да заради висока температура и силна 
кашлица. Въпреки това няма по-сериоз-
ни симптоми.

Синът му Фики Стораро се чувства до-
бре и не е дал положителна проба за ко-
ронавирус.

Министърът на спорта 
Красен Кралев: 
Това не е шега

Министърът на спорта Красен Кралев 
бе изписан от интензивното отделение 
на варненска болница, където е постъ-
пил с двустранна пневмония, след като 
бе диагностициран с коронавирус.

Ето какво сподели Красен Кралев за 
заболяването и как е протекло при него.

„Скъпи приятели, на 23 август бях ди-
агностициран с COVID-19.

Само три дни по-късно здравословно-
то ми състояние се влоши и бях приет в 
УМБАЛ „Света Марина“ във Варна - с диа-
гноза двустранна пневмония и остра ди-
хателна недостатъчност. 

През последните 12 дни бях в Интен-
зивното респираторно отделение на 
Клиника по пневмология и фтизиатрия 
на болницата. Лекарите положиха огро-
мни усилия да се справят със заболява-
нето ми и успяха. От днес лечението ми 
продължава в домашни условия до пъл-
ното изчистване на организма от вируса.

Силвио Берлускони, за чийто сексуа-
лен живот се носят легенди, е бил при-
ет в болница в Милано за преглед, но 
той показал заразяване с коронавирус. 
По-късно беше съобщено, че лидерът 
на „Форца, Италия“ е в болницата в Сан 
Рафаеле като предпазна мярка, но със-
тоянието му не е повод за безпокой-
ство.

Ден по-рано Берлускони обяви, че 
вече няма температура и болки. Изя-

влението беше направено, след като 
личният му лекар и професор в Сан Ра-
фаеле Алберто Зангрило съобщи, че 
политикът страда от асимптоматична 
форма на болестта.

Берлускони заедно с новата си прия-
телка, 30-годишната Марта Фашина, са 
прекарали периода на карантината във 
Франция. След завръщането си Берлу-
скони е направил тест за коронавирус, 
който е дал отрицателен резултат.

И известните страдат: 
Звезди, поразени от COVID-19

XЗаразата не подбира – министри, спортисти, певци

БОЯН ДИМИТРОВ
boyan@bg-voice.com

Берлускони - с по-голям имунитет 
срещу венерически болести

Юсейн Болт Дуейн Джонсън - Скалата Тони Стораро

Неймар Министърът на спорта Красен Кралев
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Тя:
- Скъпи, мислиш ли, че гризачите са 

тъпи и грозни животни?
Той:
- Да, мишленце сладко мое.

  
Чукче пита баща си:
- Татко, защо говорят за нас, че сме 

глупави?
- Защото сме... - и чука два пъти с пръст 

по масата.
- Я, татко, някой чука, ще ида да отво-

ря.
- Стой, глупак такъв. Аз ще отворя.

  
Подчинен към шефа си:
- Трябва да ми увеличите заплатата! От 

мен се интересуват вече три компании!
- Хм, и кои са те?
- НЕК, топлофикация и БТК.

  
Червената шапчица си вървяла из го-

рата. Изведнъж пред нея излиза един 
зелен вълк.

- Вълчо, защо си зелен?
- Аз съм крокодил, ма!

  
Учителката:
- На колко години стана на миналия ти 

рожден ден?
Ученик:
- На седем.
Учителката:
- А на колко ще бъдеш на следващия 

ти рожден ден?
Ученик:
- На девет!
Учителката:
- Седни си! Двойка за грешен отговор!
Ученик:
- Голяма работа! Днес ми е рождения 

ден!

  
- Купих си китайска кола и сега се чудя 

оригинални части ли да поръчвам или 
може и аналози?

- Разбира се, че само оригинални ки-
тайски части, не някакви си германски и 
японски имитации!

  
- Значи изпитахте нещо като страх, до-

като крадяхте портфейла.
- Да, господин съдия, страх ме беше да 

не се окаже празен!

  
Гражданин решил да пред-

пази автомобила си от краж-
ба и написал бележка на 
предното стъкло: „Радиото не 
работи, акумулаторът е изто-
щен, няма бензин.“

На другата сутрин намерил 
друга бележка на предното 
стъкло: „Тогава не ти трябват 
гумите!“

  
Едно момче се оплаква на приятеля 

си:
- Всички имат ваканция, само аз ня-

мам!
- А защо нямаш? - попитало другото.
- Защото не ходя на училище.

  
Клиентът:
- Супата ми е прекалено студена!
Келнерът:
- Да ви донеса ли пуловер?

  
- Мамо, съборих шкафа в хола!
- Баща ти знае ли?
- Той разбра, защото е под него...

  
- Какво е станало през 1837 година? - 

пита учителката по история.
- Родил се Васил Левски - отговаря Ми-

тко.
- А какво се е случило през 1840 годи-

на?
- Васил Левски е станал на три години! 

- продължава Митко.

  
- Тате, омъжих се!
- Не ме интересува, щом се стъмни - 

вкъщи!

  
- Чух в една реклама, че в котешката 

храна има над 80 процента месо.
- Ихааа, това е доста повече, отколко-

то в саламите и кренвиршите! Завиждам 
им...

  
Към родилния дом с голяма скорост 

приближава кола. Спира рязко. Шо-
фьорът изскача от колата, поглежда към 
задната врата и изкрещява:

- Божичко, забравих жена си вкъщи!

  
- Защо в деня на сватбата булката е об-

  
Съдията:
- Обвинен сте в нарушаване на об-

ществения ред. Обикаляли сте пиян и 
с виковете си сте събудили заспалите 
граждани. Какво ще кажете за свое оп-
равдание?

Подсъдимият:
- Всичко това е вярно. Трябва да проя-

вите разбиране в моя случай. Същата ве-
чер жена ми ме напусна.

- Е, та какво? Така ли трябваше да из-
разите радостта си?

  
Дете пита баща си:
- Тате, като беше малък, имаше ли ком-

пютър?
- Не - отговаря бащата.
- А плейстейшън?
- Не.
- Джиесем?
- Също не...
- А, тате, динозавър виждал ли си?

  
Попитали блондинка как прави мар-

малад.
- Изстисквам понички - отговорила тя.

  
На студент му провървяло. Успял да 

намери хубава квартира с нисък наем. 
Колегите му идват на гости и той ги раз-
вежда из жилището.

- Това е кухнята, това е спалнята, това 
е холът...

- А този чук и тази тенджера закачена 
на стената, за какво са ти? - пита един от 
колегите.

- Това е говорещ часовник.
- Аз никога не съм виждал такъв. Ще 

ми покажеш ли как работи?
- Гледай - казал студентът, взел чука и с 

всичка сила ударил по тенджерата.
От другата страна се чуло:
- Вече е два и половина...

  
Веднага след местните избори, въ-

прос към местния чорбаджия:
- Как ще върви бизнесът ти от сега на-

татък, щом като кметът вече не е от тво-
ята партия?

- Ще изтрия от джиесема си стария 
кмет и ще впиша новия!

  
Срещат се коте и крава. Кравата казва:
- О, колко си малко, коте, пък вече 

имаш мустачки!
Котката:
- Млъквай! Я се виж колко си голяма, 

пък още нямаш сутиен!

  
На пресконференция с министър-

председателя на една държава журна-
листите задавали следните въпроси:

- Господин министър-председател, це-
ните се вдигат, а заплатите - не, как се 
справя народът?

- Еми, живее си, справя се - отговаря 
министърът.

- А какво ще кажете за кризата в здра-
веопазването - няма лекарства или са 
много скъпи?

- Еми, живее народът, справя се!
- Някакво обяснение за ниските пен-

сии, режима на ток и вода?
- Живее народът, живее!
Накрая става един журналист и пита:
- Господин премиер, а с цианкалий оп-

итвали ли сте?...

  
Между писатели:
- Една дама ми сподели, че чела в ав-

тобуса моя най-нов роман и пропуснала 
6 спирки!

- Интересно... Как е могла да заспи 
толкова дълбоко по време на движение!

Виц в снимка

Бащата, сърдито:

- Иванчо! Обясни ми 

защо имаш двойки по 

всички предмети освен по 

география?

Иванчо:

- По география още не са 

ме изпитвали...

Я да видим кой се вози без коланче?

лечена в бяло?
- Защото това е цветът на щастието и 

радостта...
- Защо тогава младоженецът е в чер-

но?

  
- Войници, какъв е вашия дълг, като 

отидете на бойното поле?
- Да умрем за родината, другарю гене-

рал!
- Грешка войници, трябва да накара-

те враговете да умрат за тяхната родина.

  
Ловец седи вкъщи пред телевизора, 

жена му се мотае напред-назад и оти-
вайки към него, му казва:

- Иване, миналия месец ходи на лов, 
нали?

Мъжът:
- Да, защо?
- А, нищо. Просто забравих да ти кажа, 

че вчера се обади една сърничка да 
каже, че е бременна!

  
Из дневник на програмист:
понеделник: Днес инсталирах 

Windows’95. Иска ми се да умра...
вторник: Днес upgrade-вах W95 до 

Windows’98. Да бях умрял вчера...

  
Минава един човек покрай оградата 

на военно поделение и слуша отвътре:
- Зеленото отгоре! Зеленото отгоре!
Почудил се какво става, намерил една 

дупка в оградата и надникнал оттатък. И 
какво да види: Военните садят дървета 
под надзора на цивилен от горското.

  
В класа на Иванчо дошъл инспектор. 

Госпожата влиза заедно с него в класна-
та стая и с широка усмивка пита:

- Ученици, знаете ли кой е дошъл днес 
на посещение?

Иванчо се обажда:
- Някакво говедо от министерството.
Госпожата:
- Иванчо, как не те е срам? Откъде си 

ги научил тези думи? Марш при дирек-
тора!

- Ами вчера, като минавах покрай ка-
бинета на директора, го чух да ви казва: 
„И утре да внимавате как ще се държите, 
като дойде на посещение онова говедо 
от министерството.“

  
- Снощи се прибрах по-рано вкъщи 

и, представи си, заварих жена си с един 
италианец!

- И какво му каза?
- Какво да му кажа? Да не би да знам 

италиански!

  
Клиент в ресторантче се оплаква:
- Имам муха в супата!
- Вие за 80 стотинки пиле ли искате?
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https://www.facebook.com/neli.nova.9
https://www.facebook.com/stilian.dinev.56
https://www.facebook.com/nasko17
https://www.facebook.com/hristo.nikolov.56
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011431915685
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Астрологична прогноза 
9 - 16 септември 2020 г.

ОВЕН
Връзките, които сега за-
почват, могат да станат 
продължителни и може би 
стабилни, защото повечето 

от вас ще срещнат своите кармични парт-
ньори. През периода обаче ще бъдете не-
решителни в каква посока трябва да дейст-
вате. Много от вас ще бъдат измъчвани от 
съмнения относно правилността на дейст-
вията си. Ще бъдете изпълнени с ентусиа-
зъм и би било жалко да не го използвате. 

РАК
Периодът ще започне с из-
вестни трудности, но вие 
ясно знаете как да действа-
те в определена ситуация и 

бързо ще се ориентирате. Не забравяйте да 
бъдете тактични, това само ще ви е от пол-
за. Внимателно трябва да обмислите плано-
вете си за действие. Прекомерното бързане 
ще попречи на вашите планове и тогава ще 
бъде трудно да завършите работата, която 
сте започнали. 

ВЕЗНИ
Имате шанс да опознаете 
интелигентен и комуника-
тивен човек. Интуицията ви 
ще стане ваш верен спът-

ник. Запазете спокойствие, дори ако хаосът 
цари наоколо. Така ще изглеждате още по-
достойно в очите на другите, които понякога 
възприемат вашата мекота като слабост. Го-
тови сте за нови начинания и нови ангажи-
менти, както и да поемете рискове. Ще имате 
възможност да реализирате целите си.

КОЗИРОГ
Не разчитайте на бърз 
успех, нещата ще се раз-
виват по-бавно, откол-
кото очаквате. Ще имате 

иновативни и необичайни идеи, идеали 
и мечти. Не пропускайте шанса си за ус-
пех - има вероятност да ви бъде предло-
жено това, към което се стремите от дъл-
го време. Ще копнеете за комфорт, лукс и 
материална сигурност. Ще закупите много 
нови неща. 

ТЕЛЕЦ
Този период ще бъде мно-
го благоприятен за вас и 
отворен за нови възмож-
ности. Основното е да ги 

разпознаете навреме и умело да използ-
вате предстоящите шансове. Страстите 
около вас са толкова изострени, че може 
да се окажете между два пожара, но не до-
бавяйте масло в огъня. Не бъдете твърде 
взискателни към другите, а вместо това 
бъдете по-меки и по-снизходителни.

ЛЪВ
Трябва да сте изключи-
телно предпазливи и вни-
мателни във финансова-
та сфера. Опитайте се да 

минете без кредити независимо от банка 
или приятел. Не всичко ще е толкова ро-
зово, колкото ви обещават, затова преце-
нете добре ситуацията. През периода оба-
че и пред вас ще се отворят и невероятни 
перспективи, които преди не са ви били 
достъпни. 

СКОРПИОН
Много скоро ще се уморите 
от бурния си и емоциона-
лен начин на живот и отно-
во ще потърсите уединение 

и спокойствие. Отделете време да сте сами 
със себе си, за да подредите мислите си. Вся-
ка стъпка, която предприемете, ще трябва 
да бъде внимателно обмислена. Щастието 
ви ще бъде във вашите ръце. Най-накрая ще 
можете да управлявате ситуацията на лю-
бовния фронт. 

ВОДОЛЕЙ
Дните занапред ще бъдат 
от полза за тези, които са 
доста общителни и отво-
рени за промени в личния 

живот и контактите си. Ще искате да угоди-
те на себе си и на хората около вас. Ще има-
те желание да се поглезите физически и да 
подобрите външния си вид. Благодарение 
на вашия уникален чар, вие ще се разби-
рате добре с другите. Може да изживеете и 
романтични моменти с партньора си. 

БЛИЗНАЦИ
Всичко най-интересно и 
светло ви очаква зана-
пред. Бъдете търпеливи, 
защото никой не казва, че 

пътят до щаствието ще е лесен и постлан 
с рози. Тези, които са в активно търсене 
на любовта, не трябва да чакат незабавни 
промени в живота, дори ако на хоризонта 
ви вече се е появила нова звезда. Сега ще 
имате всички сили и способности да раз-
решите всяка семейна ситуация.

ДЕВА
Можете да отделите по-
вече време един на друг 
и да внесете новост във 
връзката си. Любимия чо-

век ще одобри вашите планове и идеи, 
което ще направи връзката още по-топла 
и доверена. Ще се почувствате в центъра 
на вниманието и уверени в себе си, но не 
бързайте с изводите. Ситуацията на лю-
бовния фронт ще се промени до неузна-
ваемост и ще ви поднесе много изненади. 

СТРЕЛЕЦ
Насочете цялата си енер-
гия за подобряване на 
дома, за да създадете уют-
на и комфортна атмосфе-

ра в него. Добре е да започнете ремонти 
и да вършите други домакински дейности. 
Отделете повече внимание на по-възраст-
ните роднини. За нови запознанства пери-
одът също е благоприятен. Възможно е да 
имате първа романтична среща с някой, 
когото преди сте считали само за приятел. 

РИБИ
Звездите ще ви помогнат да 
се справите с трудностите и 
препятствията. Ще влагате 
повече енергия в работата 

си. Ще започнете да мислите за своите амби-
ции и ще се опитате да намерите начини да 
постигнете целите си. Във всеки случай ще 
подходите активно към всички предстоящи 
предизвикателства. Може да започнете да 
мислите за промяна на професията си или 
започване на собствен бизнес. 

http://www.prospectlicensing.com/
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(Продължение от миналия брой)

Пълни със странности и готови да ви 
изненадат във всеки момент, или пък из-
лъчващи спокойствие и увереност, тези 
зодии са сред най-странните в хороскопа. 
В миналия брой разказахме за най-малко 
чудатите представители на зодиака - Лъв, 
Овен, Стрелец, Везни, Козирог и Рак - спо-
ред класацията на сп. „Обекти“. Ето оста-
налите в списъка, който е подреден във 
възходящ ред. Ето ги:

Дева
Девата е от онзи тип хора, които в един 

момент си казваш: „Нее, няма начин тя да 
е странна“, а в другия - „Как не забелязах 
тия неща по-рано?“. Единствената при-
чина, поради която не виждате нейните 
странности в началото, е, защото тя е мно-
го добра в криенето им.

Не че се срамува от това, че е малко 
странна, просто нейното странно поведе-
ние е изключително деликатно. Опреде-
лено трябва да прекарате повечко време 
с нея, за да го забележите.

Едно от най-странните поведения на 
Девата е нейната обсесивност. Тя тряб-
ва да спазва своите рутини ежеднев-
но (включително да сгъва дрехите си по 
един и същи начин и да подрежда книги-
те си в специален ред). В противен случай 
целият еквилибриум ще отиде по дяволи-
те.

Ако искате, припишете тези черти към 
методичния й подход към почти всичко в 
живота й, но не можете да отречете, че е 
малко странно да я гледате как 20 мину-
ти подрежда четчиците си за грим в низ-
ходящ ред.

Телец
Телците може и да изглеждат странни 

единствено за своите най-близки прияте-
ли, но и те си имат специфични особено-
сти на характера, заровени дълбоко под 
привидната фасада на нормалността.

Не, не са съвсем странни, подобно на 
някои други знаци, но определено имат 
какво да предложат. Ако не ги познавате 
като петте си пръста, те ще ви се сторят 
като пълни ненормалници.

Телците просто не могат да заспят, ако 
калъфката на възглавницата и завивката 
им не са с еднакви шарки, винаги обуват 
първо обувките си, а след това якето, а ко-
гато окъпват палачинките си с ягодов си-
роп, трябва да го направят по точно опре-
делен начин. В противен цялата закуска 
отива по дяволите!

Да, нищо кой знае колко лошо, но без 
съмнение странно. И дори не си праве-
те труда да ги разпитвате за тези техни 
странности, тъй като ще настояват до по-

следно, че нямат представа за какво гово-
рите.

Риби
Сигурно познавате някой, който се 

държи като човек, попрекалил с тревата 
в тийнейджърските си години. Да, това е 
Риби. Тези хора постоянно витаят в обла-
ците и рядко можете да разберете дали са 
наясно какво се случва около тях или не.

Не един и двама души са повдигали 
вежди при среща с ексцентричната им 
персона. Никой обаче не може да каже 
със сигурност дали Риби знаят, че са 
странни, или не.

Ако Рибите знаят, че останалите ги на-
мират за странни или необикновени, то 
със сигурност не го показват. Или просто 
не им пука. Рибите живеят в свой собст-
вен свят. За тях е важно едно – да водят 
този живот, който наистина искат.

Хората намират Рибите за странни, за-
щото когато говорят с тях, често са по-
срещани от празен поглед (ако разбирате 
какво имаме предвид). Постоянно мечта-
ят за нещо и никой не знае за какво точно. 
„Чук-чук. Риби, има ли някой там?“.

Близнаци
Ако някой може да направи така, че 

самозаблудите да изглеждат нормални, 
то това са Близнаците. Има нещо специ-
фично в тяхната странност и параноич-
ност - всеки, който зърне това поведение, 
веднага си казва „Аха, Близнаци“ и про-
дължава по пътя си. Разбира се, невина-
ги ставате свидетели на тази тяхна страна 
(заради дуалността на характера им), но 
тя си е там и дебне.

Освен че имат две страни на характе-
ра си, Близнаците имат и две страни на 
странностите си. Понякога могат да бъдат 
изключително невротични и да говорят с 
часове на редица шантави теми. Друг път 
пък са онова странно и тихо същество в 
ъгъла на стаята, което всичките им прия-
тели познават и обичат.

Погледнете нещата по този начин – 
Близнаците са нерешителни по отноше-
ние на почти всичко, но това важи в пълна 

сила и за техния характер. Просто никой 
не знае какво да очаква от тях във всеки 
един момент. А това допълнително до-
принася за тяхната странност.

Скорпион
Скорпионът не е по вкуса на всеки. 

Ето защо той се намира толкова високо 
в класацията на странността. Няма зна-
чение дали ги познавате добре или не – 
тези хора просто са странни. А това, че са 
готови на какво ли не, за да ви убедят в 
противното, просто затвърждава тяхната 
шантавост.

Скорпионът има изключително интен-
зивен характер, който е най-добре да 
приемате на малки дози. Но дори и тогава 
странностите му се набиват на очи. Често 
започва да води спорове, които знае, че 
няма да спечели, само и само за да напра-
ви нещата по-интересни.

Освен това Скорпионите са пълни с ис-
тории, които посмъртно не биха могли да 
са им се случили. Те обаче умеят да ги раз-
казват изключително убедително. Не, не 
разтягат истината, Скорпионите не оби-
чат да лъжат. Просто те са от онези хора, 
които постоянно се забъркват в странни 

ситуации. Те са онези ексцентрични хора, 
които някак си пасват във всеки един со-
циален кръг, без значение колко извън-
земни да изглеждат в действителност.

Водолей
Ах, каква изненада. Водолей оглавя-

ва тази класация. И за разлика от всички 
останали знаци, за които си има някакво 
обяснение, тук такова просто няма. Водо-
лей е странен и това му харесва. Точка.

Да, Водолей е най-странният зодиака-
лен знак въобще и не се срамува от себе 
си. Знае, че интересите му са необичайни 
и че привличат случайните погледи. Но 
просто не му пука.

Водолеят владее своята странност до 
съвършенство. Често дори използва това 
като предимство. Никой не го обвинява 
например, когато реши да си купи още 
кристали, за да „балансира своята енер-
гия“, нито пък го смята за луд, когато твър-
ди, че е видял Голямата стъпка, и не е мит, 
а едно голямо и пухкаво същество, с кое-
то се е запознал на купон преди време. 
Всички отдавна са свикнали с тези без-
смислици и отдавна не им обръщат вни-
мание.

Чудаците на зодиака:  
Един забавен портрет (II)
XВижте кои са най-странните представители на хороскопа

https://www.zneimerlaw.com/
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ТЪРСИ СЕ CDL ШОФЬОР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Търся отгово-
рен CDL Hazmat шофьор на камион I-Shift 
Volvo, голямата кабина с APU, $0.60/миля. 
Отлична работна среда с човешко отноше-
ние. 7737421235 №18022
FEDEX GROUND DRIVER, 
Цена US$300, Зипкод 60194, Търся шо-
фьор за FedEx Ground. Steady work. $300 
на ден. Doubles endorsement and hazmat. 
6302903092 №18025
CDL DRIVER O/O, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Набираме CDL 
Hazmat шофьори, 0,70 cent per mile , камион 
I-Shift Volvo, APU ,2016 и Owner operators и 
опция lease to own 7739990812 №17957
OWNER OPERATORS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60156, Owner 
Operators Solos and teams Great discount 
programs 7738990137 №17963
ТЪРСИ СЕ МЕХАНИК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задължи-
телен, но е препоръчителен. За повече ин-
формация, моля позвънете на 773-656-8076. 
№17980
CDL- A DRY VAN, 
Цена US$ 82.00, Зипкод 60016, Чист рекорд 
и опит.Каране и почивка по договаряне. За 
контрактор с 20 г. опит в бизнеса. Старт- 
веднага! 7734128280 №17983

Chicago + suburbs

MYPROHELPERS , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Предлага по-
часова работа за почистване на домове 
офиси и общи площи. Опит и собствен аб-
томобил. 224-334-1818 3125931392 №18027

2017 ХАРТИЕН ЛОГБУК, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Предлагам 
работа на хартиен лог бук с 2017 година 
камион с dry van. Pick up/delivery, хубави 
мили. Камионът е с 13 скорости. Минимум 
2 години опит са задължителни. 8476680373 
№18028

CDL-A DRIVER , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Small company 
is Looking for a CDL-A Driver for Hook and 
Drop trips. Strating pay is 0.55cpm . Volvo 
Automatic truck. Every week Direct Deposit 
+ Bonus available! More info Call 7739837254 
№18030

OWNERS & DRIVERS, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транс-
портна компания предлага работа за ре-
гионални CDL шофьори и собственици на 
камиони! Без чакане за товари! Midwest 
Accounts! Strong 24/7 Dispatch! Предимно 
леки товари! Direct Deposit в петък! Fuel 
Discounts - up to $0.70/gal.Коректно отно-
шение! (847) 483-8787! 8476659273 №18047

CDL DRIVER, 
Цена US$ 70.00, Зипкод 60102, Набираме 
шофьори за Pick up/ Delivery с хазмат и тан-
кер 0.70 цента на миля .Камиона е Волво I 
shift 2016. 7738182886 №18051

ВАШАТА БЕЗПЛАТНА МАЛКА ОБЯВА ТУК
Изпратете ни текста на вашата малка обява (до 8 колонореда) и ние ще я 

публикуваме тук. Ако искате вашата обява да се откроява на цветен фон, цената 
е $11 на брой. А ако искате да добавите и снимка - $21 на брой. 

ВАРИАНТ №1: От вашият компютър. Отидете на www.bg-VOICE.com, в 
десният горен ъгъл ще намерите бутон “Публикувай малка обява от тук”, 
кликнете върху него и попълнете формата. 

ВАРИАНТ №2: Изпратете ни този талон с текста (и чек или мъни ордер, ако 
обявата ви е платена) до: Bg Voice Inc, 21180 N Highwood Rd, Kildeer, IL 60047
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САЩ
ИЛИНОЙС
Addison
Algonquin
Arlington Heights
Bloomingdale
Chicago
Darien
Des Plaines
Downers Grove
Elgin
Elk Grove Village
Glendale Heights

Hanover Park
Ho� man Estates
Morton Grove
Mount Prospect
Niles
Norridge
Palatine
Rosemont
Schaumburg
Schiller Park
Skokie
Westmont
Wheeling

Wood Dale
ATLANTA, GA
ATLANTIC CITY, NJ
BOSTON, MA
DENVER, CO
LAS VEGAS, NV
MYRTLE BEACH, SC
NEW YORK, NY
PHILADELPHIA, PA
PHOENIX, AZ
SAN DIEGO, CA
SТ. PAUL, MN
TAMPA, Fl

WASHINGTON DC 
WIND GAP, PA

КАНАДА
MISSISSAUGA
ETOBICOKE
EAST YORK, DON MILLS & 
NORTH YORK AREA
Български църкви и 
административни сгради 
и здравни кабинети

Ако искате BG VOICE и при вас - пишете ни на 
newsroom@bg-voice.com или се обадете на 708 415 6985

КЪДЕ ДА НИ НАМЕРИТЕ?

Ако искате да доставяме безплатно BG VOICE във вашия офис, 
пишете ни на имейл newsroom@bg-voice.com

Ресторант “Балканика” 
търси

• СЕРВИТЬОРИ
• БАРМАНИ

• ПЕРСОНАЛ ЗА КУХНЯТА
Отлично заплащане!

Тел. : 224-600-1550
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РАБОТНИЦИ В СКЛАД ЗА ГУМИ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Търсим от-
говорни, надеждни и мотивирани 
работници в склад за гуми на пълен 
работен ден. Задължително валид-
на шофьорска книжка. Познания по 
английски са желателни. Работно 
време: Пон - Пет 8am - 5pm, Събота 
- 8am - 2pm. Складът се намира в Elk 
Grove Village IL. Телефон: 630-509-
3722 №17006

Работа 
Предлагам

РЕСТОРАНТ „МЕХАНАТА”
ТЪРСИ 

БАРМАНИ, СЕРВИТЬОРИ 
И ОПИТНИ ГОТВАЧИ 
отлично заплащане

FULL or PART TIME
773-817-7911

CDL DRIVER WANTED, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60068, Tarsya CDL 
driver s opit i chist record. Plashtam $0.62 
na milya, kato za 7 dena garantiram $1,800 
salary. Korektno i profesionalano otnoshenie. 
2246591690 №18053

CDL DRIVER, 
Цена US$, Зипкод 60169, Диспечър търси 
CDL Hazmat шофиор 0,70 cent per miles или 
може и на ден. Заплащане за допълнителен 
PU and Delivery, постоянни курсове. Ще се 
погрижа да останете доволни. 5082926787 
№18004

SAFETY/RECRUITER, 
Цена US$0.00, Зипкод 60089, Предлагаме 
работа за Safety/Recruiter. Минимум 1 годи-
на опит.Bu� alo Grove IL За повече инфо: 847-
999-4960 Юлиян 8479994960 №18008

ШОФЬОР ЗА BOX TRUCK, 
Цена US$123, Зипкод 60191, Търся шофьор/
driver за Straight truck. Клас „С” до 26000 lbs 
6306342892 №18011

STRAIGHT TRK DRIVER, 
Цена US$1500, Зипкод 60191, Търся шофьор 
с клас „C” до 26000 lbs. А съм диспечер и соб-
ственик на камиона. Заплащането е на % от 
gross. Всичко е по договаряне, в зависимост 
от опита който имате. Повече детайли на те-
лефона 6306342892 №18013

ЧИСТАЧ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60193, Търсим мъж 
за почистшане на сервиз в Schaumburg. 
Mon- Fri, $500/week. Може с виза само. 
6303509989 №18052

CLASS C DRIVER , 
Цена US$1,000.00, Зипкод 60074, Търся 
шофьор с опит за straight truck (class c). За-
плащане 35% от оборота($1000-$1500+ на 
седмица, зависи от желанието за каране). 
6309301955 №18012

CDL Class A, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A-Транспортна компания тър-
си да назначи шофьори за посто-
янни курсове от WI-NC.Заплащане 
според опита 55-60 цента на миля! 
7736036413 №17769

CDL Class A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, CDL 
Class A. Транспортна компания 
търси да назначи шофьори за по-
стоянни курсове IL-MN и IL-KS от 
Понеделник до Петък! Заплащане 
$1400-$1500! 7736036413 №17790

РАБОТНИК ЦЕХ и МОНТАЖ, 
Цена US$ , Зипкод 60131, Предла-
гаме работа на фул тайм във цех за 
прозорци във Франклин Парк. До-
бро заплащане, спокойна работна 
обстановка. Необходи ми са сръч-
ност и желание за работа. Обадете 
се за повече информация на тел.: 
708-769-4716. Говорим български. 
7087694716 №16144

DRIVERS OWNERS, 
Цена US$ , Зипкод , 10% 24/7 
Dispatch * Midwest къси товари * 
Rate Con� rmation споделени с шо-
фьора * ELD + fuel card * Достъп до 
DAT 7199920479 №17977

OFFICE PERSONAL, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Офис в 
Arlington Heights тъси жена за фул 
тайм позиция. Изискавания: добър 
английски и компютърна грамот-
ност. За повече инфо тел.: 224-334-
2227 №17986

ЗАВАРЧИК КОНТРАКТОР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Тър-
ся контрактор заварчик спешно. 
Имам повече поръчки отколкото 
мога да поема. Пишете на email: 
dvametaltd@gmail.com Какво точ-
но ще се заварява можете да ви-
дите тук: https://dva-metal.com/ 
2245778217 №18050
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DRIVER OTR, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60103, Търся TRUCK 
DRIVER OTR. За повече инфо- тел.: 773-939-
1913 №17985
CDL DRIVER, 
Цена US$ 111, Зипкод 60007, Търся шофьор 
за Drop and Hook, FedEx and UPS. Терми-
нал до терминал. 3000 мили седмично. 
6302903092 №17894
MOVING COMPANY , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка компа-
ния наема помощници за пренос на вещи 
и мебели.Предишен опит не се изисква.
Атрактивно заплащане в брой.Пишете на 
slavtchokerelski@gmail.com или звънете на 
тел.2243108907-Слави. 2243108907 №17942
НАЕМА ПОМОЩНИЦИ НОСАЧИ, 
Цена US$ , Зипкод , Малка Moving company 
наема помощници носачи на вещи и ме-
бели. Предишен опит не се изисква. Full 
time and part time. Атрактивно заплащане 
в брой.Пишете на имейл slavtchokerelski@
gmail.com или звънете на тел.2243108907-
Слави. 2243108907 №17943
EUROCLEAN NAEMA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Euroclean 
tarsi da naeme Jena za pochistvane na kashti 
v raiona na Palatine IL. Kola, knijka i opit sa 
zadaljitelni. Za poveche informacia molia 
tarsete Petya na (773)600-0019. Blagodarim vi! 
7736000019 №17884
ТЪРСЯТ СЕ МЕХАНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin търси да назначи механици 
на камиони и трейлъри. Опит не е задължи-
телен, но е препоръчителен. За повече ин-
формация, моля звъннете на 773-656-8076. 
7736568076 №17885
CDL DRIVER, 
Цена US$ 123, Зипкод 60194, Търся шофьор 
за Drop and Hook, terminal to terminal FedEx 
Ground и UPS. 6302903092 №17893
ШОФЬОРИ И ОУНЪРИ, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60018, M&VK 
Transportation набира контрактори за PU/
Delivery.26 ft 16 ft, шофиори С клас запла-
щане 30 процента от цената на товара Мо-
билен 773/600-3511, офис 224/210-2893 
№17834
ТЪРСИ DRIVER CDL-A, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Малка trucking 
company търси company Driver CDL-A for 
Over the road. Up to $0.65 на миля. За пове-
че информация се обадете на 773-580-4032 
№17842
ОО И ШОФЬОРИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60048, Малка транс-
портна компания предлага работа за CDL 
class A шофьори и собственици на камиони! 
*Midwest Accounts! *Strong 24/7 Dispatch! 
*Предимно леки товари! *Direct Deposit все-
ки петък! * Намаления за гориво - до $0.70 /
галон. Обадете се днес! ***847-665-9273 или 
847-483-8787*** 8476659273 №17914
OWNERS ЦЕНИ НАД $3 , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, OWNER 
OPERАTORS - Цени над $3 на миля. Компа-
нията предоставя Fuel карти с големи от-
стъпки- 40-80 цента на галон, 10% диспеч. 
Заплащане всяка седмица. Моля обадете се 
на 773-538-3818 №17863
ХАМАЛИН , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Малка ком-
пания специализирана в преместване на 
вещи и мебели наема на пълно и непълно 
раб.време.Автомобил е предимство и носи 
доп.бонус.Атрактивно заплащане в брой. 
Пишете на имейл slavtchokerelski@gmail.
com или звъннете на тел.2243108907-Слави 
2243108907 №17926
CDL DRIVER $1500, 
Цена US$ 1,500.00, Зипкод 60007, Tarsim 
CDL Driver za regionalna rabota (ne e local) 
za pick up i delivery ot ponedelnik do petak. 
Zaplashtane 300/den $1500/ week. Tel 708 
953 9035 Vera №17867
ШОФЬОР CLASS C, 
Цена US$ 99,999.00, Зипкод 60074, Търся 
шофьор за straight truck до 26000lbs (class 
C). 63093019 17698 55 №17871

ТЪРСЯ CDL ШОФЬОР , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Търся CDL шо-
фьор за pick up - delivery. $300 на ден или 
$0.60 за миля. Тел. 8472245462 8474205350 
№17875
ШОФЬОР ЗА FEDEX, 
Цена US$ 122, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за FedEx Ground и UPS за round trips. 
Коректно отношение и добро заплащане. 
6302903092 №17876
OFFICE ASSISTANT , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60191, A trucking 
company is looking for a safety assistant. 
Good communication & organization skills are 
required.No Previous experience is required 
although candidates with any experience 
in the industry will have an advantage. 
6309484547 №17879
ШОФЬОР ЗА FEDEX, 
Цена US$ 111, Зипкод 60007, Търся шо-
фьор за FedEx Ground и UPS. Drop and hook 
only. Hazmat and doubles endorsement. 
6302903092 №17880
СДЛ, 
Цена US$ 30.00, Зипкод 60007, Ново Волво 
предлага 30% от товара с добри условия 
и отношение за двете страни! 2243882400 
№17881
CDL DRIVERS AND OO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Small family owned 
trucking company is looking for CDL DRIVERS 
AND OWNER OPERATORS for Dry Van OTR. 
Flexible work schedule / We pay every week 
/ Paid detention, layover, extra stops / Great 
fuel discounts / Personal attention and honest 
relationship. 8477910050 №17844
RECRUITING POSITION, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, We are seeking 
to hire a recruiting o�  cer for a trucking 
company ASAP. Experience is required! 
224.836.0947 3609706448 №17850
OTR CDL TRUCK DRIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60074, Experienced 
dispatcher is looking for OTR truck drivers $$$ 
great pay � exible home time Call me @ 224-
410-7685 №17813
ТЪРСИМ РАБОТНИЦИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , ТЪРСИМ РАБОТНИ-
ЦИ за склад на фул и парт тайм инфо на тел. 
847-499-7010, 773 704 2622 и hypermicro.
com. №17815
CDL -TEAM 0,70, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60008, I am looking 
for team drivers for same line going to 
CO,TX,NV,MA,NC ,CA need more info tel 847 
254 2504 №17791
ТЪРСИ ДИСПЕЧЪР, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60047, Малка trucking 
company търси диспечър с добър Англий-
ски и компютърна грамотност. За повече 
информация се обадете на 773-580-4032 
№17821
SERIOZNI SHOFIORI, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60172, NABIRAM 
SHOFIOR ZA REFFER S HAZMAT 
PREPORACHITELNO,ZA REDOVNI TOVARI OT 
IL-ID,HOOK AND DROOP V CHICAGO,KAMION 
2020,REMARKETA 2020,ZAPLASHTANE 
PO DOGOVARIANE,3600-4200 MILI NA 
SEDMITZA/ZA OWNERS REDOVNI TOVARI 
VSIAKA SEDMITZA 7738274439 №17822
БОЯДЖИЙ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60004, Търся боя-
джий. Постоянна работа. Добро заплащане. 
Тел. 773-865-0406 №17801
SAFETY, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспортна 
компания търси SAFETY. Говорене на бъл-
гарски & English е задължително. Изисква се 
общ опит за работа с компютър. Други ези-
ци са от голям плюс. Моля обадете се на 847 
668 0373 №17807
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, Транспортна 
компания търси DISPATCHER. Говорене на 
български & English е задължително. Изис-
ква се общ опит за работа с компютър. Дру-
ги езици са от голям плюс. Моля обадете се 
на 847 668 0373 №17808
DISPATCH POSITION, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Dispatch 
position avail at Lake Zurich o�  ce. for more 
info call 773-580-4032 7735804032 №17767

CLEANING SERVICE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Myprohelpers 
предлага почасова работа за почистване на 
жилища офиси и общи помещениа. Изисква 
се опит и собствен транспорт. 224-334-1818 
3125931392 №17787
CDL A COMPANY DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60047, Small Trucking 
Company is hiring company drivers. Newer 
trucks and great terms. call now 773-580-4032 
№17779
CDL-A DRIVER, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Търся шо-
фьор за 2020 Volvo или Kenworth автоматик 
с dry van. Хубави мили, лично отношение. 
8476680373 №17752
SAFETY, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60018, Trucking 
company looking for Safety person with 
experience. Part-time with possibility for 
full time. Serious inquiries only. 8476680373 
№17751
SHOFIOR SOLO, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60103, Tarsia Sho� or 
(solo) c \”double/triple\” endorsement.Rabota 
okolo Chicago.Moje da e vsiaka vecher v 
kashti.Tax 1099 forma 6304409199 №17755
COMPANY DRIVER, 
Цена US$  30.00, Зипкод 60007, Предлага-
ме 30% от товарите.Ново волво автоматик.
Перфектни условия 2243882400 №17625

SOMEWHERE ELSE
ТЪРСЯ ДЕТЕГЛЕДАЧКА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 27519, Търся жена за 
гледане на момиченце на 3.5 години в моя 
дом в Северна Каролина от средата на сеп-
тември. За подробности, свържете се мен 
на dobrinkad@gmail.com или 540-204-3080 
№17817

ФЛОРИДА
ТЪРСЯ ШОФЬОР OTR, 
Цена US$ , Зипкод , Търся шофьор CDL A 
.Камиона е Фридлайнер 2016 с автоматич-
на кутия.Ремарке 2019 Dry Van.Заплащане 
55-62 цента!Предлагам и обучение за човек 
без опит! 3213332983 №18029

COAST TO COAST
ТЪРСЯ ШОФЬОР СЪС CDL, 
Цена US$0.00, Зипкод 60004, Търся шофьор 
със CDL-A с минимум 2 години опит, 55 цен-
та на миля. Тел. 2245221710 2245221710 
№18017
ШОФЬОРИ В ЛАС ВЕГАС, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 89118, Набираме шо-
фьори на камиони за дроп и хуук в Лас Ве-
гас. Вкъщи през ден. Заплащане $275 на ден. 
6466069181 №17920
NEED HOUSEKEEPERS, 
Цена US$ 12.00, Зипкод 17109, Need 
housekeepers 3039748716 №17860

РАБОТА 
Търся

Chicago + suburbs

CDL DRIVER, 
Цена US$ 111, Зипкод 60007, Тър-
ся шофьор за Drop and Hook, FedEx 
and UPS. Терминал до терминал. 
3000 мили седмично. 6302903092 
№17895

ДИСПЕЧЕР, 
Цена US$0.00, Зипкод 60056, диспечер с над 
5год опит търси лоялна компания от Бъл-
гария Viber :7736560232 моб :0889901909 
№18016
TRUCKING DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 640001, Dispatcher 
for your MC ???????????????? Experienced 
dispatch team, 24/7 support 708 998 3851 
Mike 7089983851 №17845
DISPATCHER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 640001, Dispatch with 
experience is looking for a job! Contact me if 
you are serious carrier company. 7085052965 
№17846

CAREGIVER, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60056, Мога да Ви за-
мествам в почивните дни.Имам опит и пре-
поръки.Намирам се в Mount Prospect.Тел.за 
връзка 224-425-6746 №17703

АТЛАНТА
КУРИЕР, 
Цена US$ 500, Зипкод 30301, Търся работа 
0359880712 №18046

ИМОТИ 
Продавам

Chicago + suburbs
EДНОФАМИЛНА КЪЩА , 
Цена US$  0.00, Зипкод , Eднофамилна къща 
в Lake in the Hills. Основно ремонтира-
на. Тих, спокоен квартал. 3 спални, 2 бани, 
гараж за 2 коли. В близост голямо езеро. 
Много добри училища. Ниски данъци. Цена 
$235,000. Трябва да видите! Oтворена за по-
сещение на 12 ти юни от 12 до 2pm. Tel 224 
713 5534 №17774

COAST TO COAST
ПРОДАВАМ КЪЩА, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ако търсите жи-
лище в северозападните квартали на Чи-
каго, моля обадете се. Аз не съм агент. Ще 
купите директно от собственика. Тел: (847) 
854-8094, е-майл: dimitrova07@yahoo.com 
8478548094 №17940

ИМОТИ 
Давам под наем

Chicago + suburbs
ЕДНОСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 950, Зипкод 60169, Давам еднос-
таен апартамент под наем в Ho� man Estates 
близо до магистралa 90. Наема включ-
ва паркинг място, гас отопление, вода и 
pool passes. тел.: 224-595-6686 2245951611 
№18031
СТАЯ ПОД НАЕМ , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60706, Дава се стая 
под наем с собствена баня. Апартаментът 
е двустаен с балкон, паркинг място и е обо-
рудван изцяло с нови мебели. 7733875169 
№18032

1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ , Зипкод 60007, Дава се 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув на 
втори етаж. Включено отопление. 
Балкон/Паркинг. Огледални гарде-
робни врати. Ламинатен под. Асан-
сьор в сградата. Басейн и фитнес. 
Близо до магистрали/магазини/рес-
торанти/паркове. За информация, 
тел: 2248291787 №18048

ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60156, Обзаведена 
стая, 240$, всичко включено в Антиокс.
Имотът граничи с река Фокс ривър.Идеал-
но за риболов! За връзка тел:2242812020 
№17990
1 BR FOR RENT, 
Цена US$1,100.00, Зипкод 60193, 1 BR 
condo in Downtown Schaumburg for 
rent.Heath/Ac,gas,pool,tennis court,2 car 
space,elevator,excellent school. Tenant 
pay only electricity. Criminal and credit 
background check required. 1 mount security 
deposit. 847 343 8526 №18005
FOR RENT 1BEDROOM , 
Цена US$1,050.00, Зипкод 60176, FOR RENT 
BRIGHT AND SUNNY 1BEDROOM IN SCHILLER 
PARK. RENT 1050$ INCLUDES: HEAT, GAS, 
WATER, GARBAGE AND PARKING. 3124511561 
№18006
ЕТАЖ ПОД НАЕМ, 
Цена US$, Зипкод 800, Давам под наем до-
лен етаж от къща в Ho� man Estates в бли-
зост до Golf rd and Higgins rd. 2 стаи с гараж 
за една кола или може да се ползва за склад 
по желание. Със самостоятелна баня и тоа-
летна, достъп до пералня и сушилня. Всички 
сметки са включени в цената ( ток, вода, ин-
тернет ) 5082926787 №18009
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DAVAM 1BR BASEMENT , 
Цена US$700.00, Зипкод 60131, Davam 
1br basement pod naem v predrgadieto na 
Franklin Park,IL svoboden ot 1vi Septemvri za 
poveche informaciq pishete mi na 224-770-
1402 №18010
СТАИ ПОД НАЕМ, 
Цена US$0.00, Зипкод 60016, Давам под наем 
стаи в Des Plaines, IL 7739344547 №18014
CONDO ARLINGTON HTS, 
Цена US$1,250.00, Зипкод 60004, 2 Bedroom 
1 bath Condo for rent RENT INCLUDES HEAT, 
HOT and COLD WATER GARBAGE, PARKING 
and POOL 6095050341 №18023
ТАВАНСКИ ЕТАЖ - НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се под 
наем самостоятелен тавански етаж от къща 
във Франклин Парк. Включва спалня, кухня 
с трапезария, баня с тоалетна и просторна 
тераса. Квартирата е свободна от 1 август 
2020г. За контакти: 773-322-3640 №17788
1-СТАЕН АПТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, Дава се малък 
1-стаен апт под наем в Елк Гроув. Включе-
но отопление. Балкон/паркинг. Ламинатен 
под. Огледални гардеробни врати. Басейн/
фитнес в комплекса. Асансьор в сградата. 
Пералното е на същия етаж. Близо до магис-
трали/голям парк/магазини/ресторанти. За 
информация, тел. 2248291787 2248291787 
№17931
БЕЙСМЪНТ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се са-
мостоятелен бейсмънт от къща във Franklin 
Park. Включва спалня, кухня с трапезария и 
баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640 
7733223640 №17932
БЕЙСМЪНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60131, Дава се са-
мостоятелен бейсмънт от къща във Franklin 
Park. Включва спалня, кухня с трапезария и 
баня с тоалетна. За контакти: 773-322-3640 
7733223640 №17934
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Общо ползване на хол и кухня с 
останалите квартиранти. Всички кoнcyмaти-
ви ca вkлючени (вода, електричество, 
internet, gas, пералня и cyшилня) Близo дo 
Balkanika, Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. 
За OTR шофьори цeнa $380. Депозит за един 
месец. Oт October 1. Oбaдeтe ce на тeлeфон 
847-222-3412 №17865
POD NAEM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, ТЪРСИМ 
СЪКВАРТИКАНТКА ЧИКАГО 7737463728 
№17859

СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 450.00, Зипкод 60018, DES PLAINES. 
Давам под наем oбзавeдeна cтaя в гардeн 
aпaртaмeнт. Всички кoнcyмaтиви ca вkлю-
чени (вода, електричество, internet, gas, 
пералня и cyшилня) Близo дo Balkanika, 
Mexaнaтa и Maлинчо. Цeнa $450. За OTR шо-
фьори цeнa $380. Oт October 1. Oбaдeтe ce 
на тeлeфон 847-222-3412 №17866
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 500, Зипкод 60176, Търся съквар-
тирант за споделяне на двустаен апарта-
мент в шилер парк. Собствено парко място. 
Наем 500. Шофьор на камион съм и отсъст-
вам в повечето време. За повече информа-
ция позвънете на 630 301 9985 6303019985 
№17918
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Давам под наем 
едностайни апартаменти (1bdr) в Addison 
и в Arlington heights. Напълно реновира-
ни. Всичко е включено в наема. Само ток 
се плаща допълнително. Тел:347-543-6879. 
№17869
СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 600.00, Зипкод 60007, Стая под 
наем в Elk Grove Village от 1-ви Октомври. 
Цена $600 включва газ, вода, гараж; перал-
ня и сушилня. За повече информация- 774-
208-4819 №17832
СТАЯ ПОД НААМ, 
Цена US$ 500.00, Зипкод 60707, Обзаведе-
на стая под наем от приземен апартамент 
с три спални и две бани.Хол и кухня се 
ползват общо с останалите квартиранти..В 
апартамента има пералня и сушилня.В 
наема е включено всичко-ток, газ 
,вода,интернет,пералня.Намира се в Elmood 
parк..Наемът е $500 7733879465 №17838
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60656, Давам под 
наем едностайни апартаменти (1bdr.) в 
Addison IL и във Аrlington hights IL. Обшир-
ни и напълно реновирани. Всичко е включе-
но в наема освен ток, който се плаща отдел-
но. Тел: 234-543-6879. 3475436879 №17840
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаве-
дена стая под наем в двустаен апартамент в 
Ломбард. Много добър квартал в близост до 
Марианос. Цена $500 на месец . Телефон за 
контакти 312-799-1138 №17848
ДАВАМ СТАЯ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Давам обзаве-
дена стая под наем в двустаен апартамент в 
Ломбард. Много добър квартал в близост до 
Марианос. Цена $500 на месец . Телефон за 
контакти 312-799-1138 №17849
CONDO POD NAEM , 
Цена US$ 1,400.00, Зипкод 60005, 2 bed 2 bath 
apartament pod naem v arlington heights. 
Zvunnete na 847-84-4435. 8478944435 
№17851
ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60625, Търсим жена 
съквартирантка ливин 7737463728 №17823
ТЪРСИ СЕ НАЕМАТЕЛКА, 
Цена US$ 125.00, Зипкод 60625, Търсим съ-
квартирантка на ливин. Телефон за контакт 
773 746 3728 №17824
ДВУСТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60067, В Palatine, 
собствени парко места, камина и тераса, 
близо до магазини и магистрали, изгодна 
цена! 8472192272 №17826
FOR RENT, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2bdr 1.5bth 
Townhouse available for RENT September 1st 
in downtown Elk Grove Village (Biester� eld/ 
Wellington). For more information call 773 719 
8080 7739968900 №17802
DAVAM POD NAEM, 
Цена US$  0.00, Зипкод 60074, Obzavedena 
stay,Palatine 7088376432 №17766

SOMEWHERE ELSE
НОЩУВКИ ГР КВЕБЕК, 
Цена US$0.00, Зипкод 0, Предлагам нощувки 
в гр Квебек, квартал Сент Фоа, току-що ре-
монтиран апартамент, част от къща, напъл-
но оборудван, ползване на двор, интернет, 
телевизор. За двама възрастни или семей-
ство с деца. 9223372036854775807 №17997

2-СТАЕН АПАРТАМЕНТ, 
Цена US$ 1350, Зипкод 60070, Дава се под 
наем 2-стаен апартамент в чисто нова сгра-
да в Проспект Хайтс. Всичко в жилището е 
абсолютно ново и модерно. Има басейн 
и фитнес. Голям балкон, 3ти етаж. В наема 
влизат отоплението и газта за готвене. Само 
ток се плаща допълнително. Близо до пла-
за с магазини и ресторант/бар. 2248291787 
№17891

УСЛУГИ 
Предлагам

Chicago + suburbs

DISPATCH 10%, 
Цена US$ , Зипкод , For Owner Drivers! 
Dispatch 10%, rate con� rmation sent 
for every load plus new for detention 
added, driver can see the load board 
if wanted, driver can decide where 
to go, ELD and fuel card o� ered, 
24/7 support Bulgarian-English. 
7199920479 №17973

ЯСНОВИДСТВО, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Ясновидство, астро-
логия, номерология. кабала, лични и бизнес 
прогнози, лечение на кармата. Връзка чрез 
Вайбър. 3590886811646 №18049
GLEDAM DECA, 
Цена US$0.00, Зипкод 60169, Gledam deca 
v doma si v Ho� man Estate Predlagam 
domashno sgotvena hrana,mnogo igri 
zabavleniq i razhodki Za poveche informaciq 
2246591156 №17998
БОЯДЖИЙСКИ УСЛУГИ, 
Цена US$, Зипкод 0, Mix2 inc.-бояджийски 
услуги.компания с insurance.847-312-2155 
8473122155 №18024
PAINTING, 
Цена US$ 10,00, Зипкод 60016, ,,MERKUR” 
CORP.-PAINTING INTERIOR &EXTERIOR. Tel.: 
312-722-7479 3127227479 №17971
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за камиони 
и трейлъри. За повече информация и цени, 
моля позвънете на 773-656-8076. №17981
ДАВАМ ПОД НАЕМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Давам под 
наем Toyota Prius за работа в Убер и Лифт 
ИЗГОДНО 2243046338 №17982
ИЗКУПУВАМ СТАРИ КОЛИ, 
Цена US$ , Зипкод 500, I buy junk car 
3128239386 №17916
AGENCY VELIDA, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 7015, Velida Dating 
is Bulgarian Dating Agency, which o� ers a 
safe online community for singles looking for 
partner. Register now at velidadating.com Use 
all the website features for free! 887281079 
№17921
ПАРКИНГ ЗА КАМИОНИ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60120, Eddie Truck 
Repair в Elgin предлага паркинг за ками-
они и трейлъри. За повече информация 
и цени, моля позвънете на 773-656-8076. 
7736568076 №17890
РЕМОНТ НА ТЕХНИКАТА , 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60137, Ремонт на тех-
никата във вашия дом.Компютри ,бяла тех-
ника и телевизори.Готови сме да ви помог-
нем. Николай 6302200138 №17872
ПРЕЗАПИС VHS НА DVD, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Запазете ваши-
те домашни филми като ги презапишете на 
DVD преди касетите да станат неизползва-
еми. Презапис от VHS, MiniDV видео касети 
на DVD. 630-456-1366 №17805
НЕГАТИВИ НА JPEG, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60148, Трансфер 
на негативни филми в дигитални снимки, 
JPEG формат. Запазете вашите стари ленти 
като ги направите дигитални снимки пре-
ди на станат неизползваеми. 630-456-1366 
№17806

ФЛОРИДА
FREIGHT BROKER CLASS, 
Цена US$  123.00, Зипкод 33180, Trucking 
Courses! Dispatch, Freight Broker, QuickBooks, 
IFTA, Safety www.smarttrucking.us 331-551-
8787 №17771

COAST TO COAST
TMS & DISPATCH, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60169, Predlagame 
novo izraboten TMS sus sichki extri bez skriti 
ceni za 1 truck e bezplatno sushto i dispatch 
service sus opitni dispatcheri 8883301139 
№17878

УСЛУГИ 
Търся

Chicago + suburbs

LIVE IN ЗА 7ГОД ДЕТЕ, 
Цена US$ , Зипкод , Търся жена на 
live-in за гледане на 7 годишно дете. 
За повече информация - тел.: 224-
600-1945 2246001945 №17987

ПРОДАВАМ 

Chicago + suburbs
CRYSLER TOUN&COUNTRY 2009, 
Цена US$ , Зипкод 60016, Продавам CRYSLER 
TOUN&COUNTRY 2009 /95000MLS перфект-
на-7000$. Тел.: 312-722-7479 №17972
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод , Продавам рифър 
трейлър уабаш/кериър 2008. Перфектно 
състояние. 20,000 тотал часове. Алуминиеви 
джанти, уинд скъртс, всичко по окачването 
сменено преди по-малко от година, сийл 
между двигател и компресор нов($900) , abs 
валв нов.... 3475436879 №17870
ПРОДАВАМ, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60655, Продавам ри-
фер трейлър Wabash-Carrier 2008 година в 
идеално техническо състояние. Wind skirts, 
алуминиеви джанти. Ново окачване. Нов 
авs valve. LED светлини. Нов seal на компре-
сора ($900). Цена $8000. Тел: 234-543-6879. 
3475436879 №17841
2015 GREAT DANE, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60016, Продавам 2015 
- Great Dane Dry Van 53 Air Ride PSI in� ation 
system Spare tires carrier Great condition 
for more info call 773-580-4032 7735804032 
№17843
2006 VOLVO VNL670, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, 2006 
Volvo VNL670 1,459,000 miles $6,500 
Good condition!Ready to work! Manual 
transmission-10 speed.Motivated seller Call 
Georgi 773-691-6397 Srdjan 847-668-8304 
7736916397 №17786
PRODAVAM KOLELO, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60176, Prodavam 
kolelo v mnogo dobro systoqnie. Tel: 630 
3865280 6303865280 №17796
PRODAVAM VELOSIPED, 
Цена US$ 50.00, Зипкод 60176, Prodavam 
Velosiped v mnogo dobro systoqnie . Tel: 630 
3865280 №17641

COAST TO COAST
2007 VOLVO 13 SPEED , 
Цена US$ 14,500.00, Зипкод 60016, 2007 
Volvo Commercial truck 13 speed $14,500 
Exterior color: White · Interior color: Grey Fuel 
type: Diesel Top condition, Overhaul kit done 
( see receipts attached )13 speed , Very clean 
,second owner since 2011 ,Fully loaded .No 
rust on frame,Ready for the road ! 7737470875 
№17836

FLEETSYS.COM, 
Цена US$ 0.00, Зипкод 60007, На-
мери твоя диспечер в ¡ eetsys.com. 
Регистрирайте се, или за повече 
информация 888-330-1139, call or 
text. Това е Българска система за 
транспортния бизнес в САЩ. Счето-
водство, диспеч, заплати, инвойси, 
сейфти, статистики, IFTA за всеки от-
делен камион, IRP мили за регистра-
ция. Имай твоя транспортна компа-
ния без физически офис с купища 
хартий. Всички документи се ъпло-
удват онлайн, и са винаги достъпни. 
Компанийте ползващи системата 
бавно, уверено се разрастват, без 
напрежение и стрес. 8883301139 
№17847

НОВ ДВУСТАЕН АПТ, 
Цена US$ , Зипкод 60004, Нов Дву-
стаен Апартамент под наем Дава 
се под наем 2-стаен апартамент 
в чисто нова сграда в Проспект 
Хайтс. Всичко в жилището е аб-
солютно ново и модерно. Има ба-
сейн и фитнес. Голям балкон, 3ти 
етаж. В наема влизат отопление-
то и газта за готвене. Само ток се 
плаща допълнително. Близо до 
плаза с магазини и ресторант/бар. 
Жилището е готово за нанасяне 
веднага. За информация обаде-
те се на 2248291787 2248291787 
№17912
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Б
ела Хадид е едно от най-из-
вестните имена на модния по-
диум. Избирана е за модел на 
годината, рекламно лице на 
Диор и Булгари, сред най-пла-

тените имена в модния бизнес. А отско-
ро тя е спрягана за новата страст на Гри-
гор Димитров.

Първо в жълтите, а след това и в по-
сериозни медии се завъртя клюката, че 
Гришо е полудял по американския мо-
дел. Наблюдателни фенове на българи-
на силно били впечатлени, че той е спо-
делял всяка снимка на Бела, което не е 
правил досега с никоя друга знамени-
тост или гадже. Най-много му е харесала 
фотосесията, на която тя е полегнала на 
празен корт.

Ако така вървят нещата с кариерата 
на Григор Димитров, той може да оста-
не в историята повече с любовните си 
авантюри, отколкото с постиженията си, 
пише „Труд“. И го сравнява с Анна Курни-
кова. Тя никога не спечели титла от голе-
мия шлем, както и Гришо, но пък беше 
най-богата тенисистка, защото всички 
таблоиди я следяха денонощно. И из-
общо, кой помни, че Курникова е игра-
ла тенис, след като е съпруга на Енрике 
Иглесиас.

Коя е Бела Хадид?

Истинското й име е
Изабела Хаир Хадид

но всички я наричат Бела. През 2016 го-
дина беше избрана за модел на годината 
от индустрията, което е възможно най-
важното призвание в този бизнес.

Момичето е от смесен брак. Майка й 
е Йоланда ван ден Херик - известна мо-
делка и риалити звезда от „Истински-
те домакини на Бевърли хилс“. Баща й 
- Мохамед Ануар Хадид - е от палестин-
ски произход, но израства в Йордания. 
Преди да стане милионер в САЩ, ба-

щата блясва в света с нещо друго. Той е 
първият и единствен участник на зимни 
олимпийски игри в историята на Йорда-
ния. През 1994-а, в Албервил, той пра-
ви демонстративно спускане със ски. И 
толкоз. Тогава той е на 43 години.

От брака между Йоланда и Мохамед 
се раждат две момичета - Джиджи и 
Бела, и син - Ануар.

Джиджи първа прокара път по поди-
умите. До 16-ата си година Изабела из-
общо не е мислела за мода. Тя тренира 
конен спорт и се готви за олимпиадата 

в Рио. Един кърлеж обърква живота й. 
Тя е диагностицирана с хронична лайм-
ска болест и приключва със спортната 
си кариера. Две години по-късно - през 
2014-а, заминава за Ню Йорк, за да учи 
фотография в „Парсънс скул ъф дизайн“. 
Там обаче е сестра й, която я включва в 
първото дефиле.

Бела е рекламно лице на Диор и Бул-
гари, тя е една от най-скъпоплатените 
модели в света. На един от подиумите 
през 2019 година се запознава с Григор 
Димитров, но заедно като част от голя-
ма компания.

Момичето обича 
луксозния живот

Тя обожава семейното ранчо в Пен-
силвания и пентхауса си в Сохо. Заради 
него се раздели с шест милиона в зеле-
но, най-вече заради разкошната тераса. 
На Бела, която е мюсюлманка, нищо чо-
вешко не й е чуждо, включително и ал-
кохолът, заради който полицията вече й 
отне книжката.

Пред Григор Димитров обаче има дру-
га голяма пречка. Бела е лудо влюбена в 
рапъра The Weeknd. Вече пет години тя 
доказва, че за една жена цветът на кожа-
та няма значение.

Самата Бела все още твърди, че той е 
най-красивият мъж, който познава, и че 
съвместното им жителство в апартамен-
та му в Манхатън, за който той плаща по 
60 000 долара на месец, са най-щастли-
вите в живота й.

Феновете обаче спекулират дали Бела 
Хадид и The Weeknd (роден Абел Тесфа-
йе) са разделени. Наскоро те бяха за-
белязани заедно на парти. Преди това 
никой не ги беше виждал - било то в со-
циалните медии или някъде другаде. За 
добро или лошо, на последователите на 

Bella-Abel, E! News съобщава, че двой-
ката наистина се е разделила, макар че 
никой не би се заклел в това. Тя е стра-
хотна, той - също, и както се случва през 
последните години, каквото реши Бела, 
ще се стане.

Активна в политиката
Моделката е доста активна в социал-

ните движения. След анонсирането на 
политиката срещу нелегалната имигра-
ция на Доналд Тръмп, Изабела обяви в 
интервю, че е „горда мюсюлманка“ и е 
твърдо против тази политика. Тя даде 
пример с баща си, който от политически 
имигрант, без нито стотинка, става успе-
шен бизнесмен милионер. Е, все пак тя 
пропуска, че успешен бизнесмен (и поч-
тен - важно уточнение) може да се стане 
само в успешна демокрация. Точно по-
ради тази причина тя не е успешен мо-
дел в Риад и Рамала, а в САЩ и Европа. 
Любопитно би било да се появи с късата 
си пола, с дългите, насинени от пръсти-
те на Weeknd крака, на аудиенция при 
Принца на Саудитска арабия. Ще има Ха-
шоги II.

Коя е Бела Хадид? Красавицата, 
която свързват с Гришо

Притежава 
необичайна 
мъдрост

Бела е родена със същия 
ген, с който е започнала ка-
риерата си по езда в шоу 
ринга на тригодишна въз-
раст. Тя е спечелила мно-
го награди и се състезава 
като национал, а мечтата й 
бе да участва в Олимпиада-
та 2016. Тя притежава мъд-
рост, далеч над възрастта 
й, затова и млади, и стари 
са привлечени от нейната 
енергия. Разпъната между 
училището и спорта, тя успя 
да съхрани финансовата си 
независимост, като работе-
ше допълнително в Sunlife 
Organics. Въпреки че вече е 
успешен модел, тя не може 
да откъсне душата си от ко-
нете.

Йорадна Хадид, майка

Роден  
супермодел

Ако някой някога си е ми-
слил, че Бела Хадид ще жи-
вее в сянката на по-голямата 
си сестра и супермодел - 
Джиджи, както и в сянката на 
майка си, много е сбъркал. 
Тя е изящна, с поглед, който 
може да събори всеки един 
зрител, всеки един мъж. 
Още с първата си корица на 
Vogue Turkey през 2016 г., тя 
разкри пред света, че вече се 
е родил нов супермодел.

Алиса Харди, Teen Vogue

XВ различни медии се завъртя информацията, че българинът е полудял по американския модел

ЗА 
НЕЯ
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Пилешко със зелен фасул

Отговор на кръстословицата от миналия брой

ВОДОРАВНО: “Как”, “Тамарина гара”, Орис, Маратон, Тарапана, 
“Соларис”, Валог, Мак, Лиман, Политикани, Сенат, Котик, Тези, Тан 
(Карой), Натан (Жак), Барака, Кок, “Калин”, Ратенов, Сакар, Нанос, 
Ло, Полицай, Шамар, Лик, Сабат, Пират, Кана, Сатир, Пирон, 
Номад, Чар, Болид, Вана, Ким, Гавот, Порт, Балет, Илитерат, 
Раритет, Инана, АПА, Селен, Траки, Спор, Ливер, Ара, Акар, Нет, 
Таз, Аланин, Кан, Налим, Анализи, Варел, Ина, АК, Параван, АК, 
Ити, Елиминатор, Илот, СИВ, Какао, Кантора. 
ОТВЕСНО: Кър, Пас, Самолетоносачи, Асинара, Малинак, “Латам”, 
Ревен, Рев, “Караман”, Сибир, Билет, Вал, Арарат, Кацар, Гатер, 
Навик, Китин, Накат, Бален, Тарама, Нос, Калай, Повет, Каленик, 
Дан, Потир, Пилот, ЗИЛ, “На”, Вотан, Ширит, ИРА, Мао (Дзъдун), 
Ваталин, Народ, Инари, Рат, Ралик, Раман (Чаидрасекхара), Плака, 
Ток, Сарот (Натали), Банат, Воини, Ани, Ра, Агитатор, Нарта, Алани, 
Топ, Керес (Паул), Конте, Скала, Ит, Рамазан, Ило, Нина Николина, 
Вапоризатор, Саки (Ариго), Авокадо, Тар, “Никита”. 

ВЪЛНИ

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

ОТГОВОРИ ОТ МИНАЛИЯ БР.

КОНТУРИ

Дебелите линии означават области, наречени клетки. Напълнете всяка клетка с уни-
кални цифри, като броите от 1. Например клетка с 1 квадратче трябва да съдържа номер 
1, клетката с 2 квадратчета – да съдържа 1 и 2, клетката с 5 – да съдържа 1 до 5, и т.н. 
Тези числа могат да се появят в произволен ред в клетката. Ако две идентични числа се 
появяват в един и същ ред или колона, поне толкова квадратчета трябва да ги разделят. 
Например, ако се появят две 3 в една и съща колона, те трябва да бъдат разделени поне 
от три други квадратчета, които не съдържат 3.

Трябва да съединявате съседните точки, така че да формирате една единствена за-
творена линия без пресичания или разклонения. Номерата между точките показват 
точно колко чертички трябва да има около съответното квадратче.

СУДОКУ

Класическа комбинация, която под-
насяме с вкусно кисело мляко. Пред-
лагаме ви една рецепта за вкусна ях-
ния със зелен фасул и пилешко месо 
за обяд или вечеря. Гозбата е лесна и 
няма да ви затрудни и забави, защото 
този зелен фасул е консервиран. Това 
ви спасява от дългото готвене на този 
зеленчук.

2 броя пилешко филе – около 500 г 
- се нарязва на едри кубчета и леко се 
посолява.

2 с.л. брашно се смесват с 1 ч.л. чер-
вен пипер и 1 ч.л.риган и в него се па-
нира пилешкото.

1 глава кромид лук се нарязва на 
дребно и запържва за половин мину-

та в загрято 5 с.л. олио. Добавя се па-
нираното пилешко и след минута и 500 
г замразен зелен фасул, 1 пълна лъжи-
ца доматено пюре, 2 смлени домати от 
консерва или обелени пресни ситно 
нарязани домати и сол на вкус. Ако из-
ползвате пресен зелен фасул, трябва 
предварително да бъде сварен.

Налива се 500 мл гореща вода и се 
слага и 1 с.л. соев сос.

Ястието се оставя да се задушава на 
тих огън под капак за 30 минути.

Накрая се подправя с дребно наряз-
ан копър и по желание и магданоз.

Да ви е сладко!  

Пилешка чорба по селски

В дълбока тенджера на котлона на-
ливаме 3 л студена вода, леко посо-
ляваме. Поставяме 1/2 пиле заедно 

с дреболиите, прибавяме нарязаните на 
едро 2 глави кромид лук, един морков и 
1-2 клонки целина. След като водата за-
ври, отпенваме. Варим 20-30 мин.

Към зеленчуците и пилето прибавяме 
нарязаните на ситно 2 бр. картофи и 30-
40 г ориз. След като картофите омекнат, 
прибавяме нарязаните на ситно 2 дома-
та.

В сгорещена мазнина - 2-3 с.л. олио - 
запържваме нарязания на кубчета един 

морков. Поливаме с няколко черпака бу-
льон и изсипваме всичко към супата. Ва-
рим още 15 мин., в самия край прибавя-
ме наситнен магданоз.

Изваждаме пилето и отстраняваме ко-
жата и костите. Връщаме месото обратно 
в супата.

Приготвяме застройката. Разбиваме 
3-4 с.л. кисело мляко и 1 яйце. Посте-
пенно прибавяме няколко черпака от 
бульона. Отстраняваме тенджерата от 
котлона, смесваме със застройката. Не 
слагаме капак на тенджерата, за да не се 
пресече супата.
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Е
сенната сесия на 44-тото На-
родно събрание се откри в 
ремонтираната сграда на бив-
шия Партиен дом на Ларго-
то в София. Ако няма „изнена-

ди“ и законодателният орган продължи 
работата си до парламентарните из-
бори през пролетта, той ще е първи-
ят в новата история на България, кой-
то напуска историческата сграда на 
площад „Народно събрание“, пише 
svobodnaevropa.bg.

А красивата ниска постройка с над-
писа „Съединението прави силата“ ще 
се ползва само за тържествени събития 
и ще остане символ на българския пар-
ламентаризъм.

Така монументалното здание в цен-
търа на столицата, което някога е било 
построено за седалище на Централния 
комитет на Българската комунистиче-
ска партия (ЦК на БКП), ще приюти за-
конодателния орган на демократична 
България.

Всъщност това си има обяснение. 
След падането на комунизма сградата 
на ЦК на БКП, наричана Партийния дом, 
остана почти неизползвана. В началото 
на 90-те години на миналия век Българ-
ската социалистическа партия, като на-
следница на имотите на БКП,

се опита да я вземе 
за своите нужди

През 1992 г. обаче нейните имоти 
бяха одържавени със закон и Партий-

ният дом приюти парламентарните ко-
мисии, депутатските кабинети и Цен-
тралната избирателна комисия.

Още тогава се заговори за голям ре-
монт на сградата, след което тя да се из-
ползва за цялостна работа на Народно-
то събрание. Преустройството й обаче 
се забави с повече от две десетилетия.

Идейният проект за новата пленарна 
зала в Партийния дом е готов от нача-
лото на 2012 г. Поръчката за строител-
ството се задейства едва четири години 
по-късно. Големият ремонт трябваше 
да приключи до началото на 2018 г., за 
да може първият работен ден на депу-
татите в зала „Св. София“ да съвпадне 
с българското Европредседателство. 
Вместо това

съвпадна с арестите 
и сблъсъците

на масовия протест срещу кабине-
та „Борисов 3“ на 2 септември 2020 г., 
пише boulevardbulgaria.bg.

Намерението за цялостно премест-
ване на Народното събрание в Партий-
ния дом беше обявено още през 2003 
г. по идея на тогавашния председател 
проф. Огнян Герджиков. И тогава де-
путатите ползват втората сграда за за-
седания на комисии и за други адми-
нистративни нужди. Първоначалните 
сметки гласяха, че проектът е

трябвало да струва около 
6 милиона лева

неоправдан оптимизъм, както показва 
историята.

За периода на последните 5 години 
са възложени повече от 20 обществе-
ни поръчки, свързани с основни или те-
кущи ремонти, съответните надзорни 
дейности, доставка на техника или об-
служване на сградата на бившия Парти-
ен дом. Бюджетът за преобразуването 
му в основна база на Народното събра-
ние дотук е малко над 40 млн. лв. без 
ДДС.

Двете най-големи поръчки в този пе-

Домът на ЦК на БКП, който 
стана новият парламент

X„Съединението прави силата“ все още липсва

Комунистическата партия решава да 
ознаменува идването си на власт и на-
мерението да остане там вечно с мону-
ментални сгради. 

Центърът на София е преобразен, 
като в периода 1948-1954 година е 
изграден сегашният Триъгълник на 
властта – сградите на Партийния дом, 
на Министерски съвет и по това време 
– на Министерството на енергетика и 

тежката индустрия, по-късно – на Дър-
жавния съвет, а днес – на президент-
ската институция.

Тежкият стил на трите сгради, нари-
чан от хората сталинистки, е копиран 
от съветската архитектура от трийсетте 
и четиридесетте години по времето на 
управлението на Сталин в СССР. Целта е 
сградите да внушават на обикновените 
хора респект, тежест и недостъпност.

Респект и недостъпност

Отвътре и трите сгради, но най-ве-
че Партийният дом, са също монумен-
тални – мраморни коридори, дъбови 
ламперии, масивни тежки врати на ка-
бинетите, високи тавани с гипсови ор-
наменти, тесни прозорци.

И потайности, които са почти леген-
дарни. Министерският съвет, днешно-
то Президентство и Партийният дом 
са били свързани със система от под-

земни връзки, които са минавали и до 
някогашния мавзолей на Георги Дими-
тров, който бе премахнат през август 
1999 г. Така че ако нещо застраши то-
гавашните властници, те да могат да се 
измъкнат по тези връзки и да изчезнат 
в съседните софийски улици.

Конгресите и повечето от пленуми-
те на БКП (при закрити врати) са се 
провеждали тук до 1981 г., след кое-

то новопостроеният Национален дво-
рец на културата (НДК) ги поема. От-
тук са тръгвали към народа важните 
решения, които са определяли съд-
бата му. На пленум през 1963 година 
партийните другари одобряват и иде-
ята на Тодор Живков за отказ от дър-
жавен суверенитет и постепенно сли-
ване на Народна република България 
със СССР.

Тежки врати, мрамор и дъбови ламперии

Строежът на Партийния дом, сградата на Министерски съвет (вляво) и тогавашната сграда на 
Министерството на енергетиката, днес - Президентството (вдясно). Началото на 1950-те. 

Сградата на Централния комитет на Българската комунистическа партия през 1971 г. 

Снимки: БТА
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Историята на Партийния дом е 
неразривно свързана с под-
палването му през пълното с 

вълнения лято на 1990 година. И до 
днес няма яснота кой го запали въ-
преки многогодишното разследване. 
Няма яснота колко и какви докумен-
ти от ценния партиен архив бяха уни-
щожени и доколко пожарът не заличи 
следите на изнасянето на национално 
богатство в годините от късния социа-
лизъм и първите месеци на прехода.

И до днес върху сградата личат симво-
лите на комунистическата власт, които 
за трийсет години не бяха премахнати, а 

само частично зачистени. Да, петолъчка-
та на върха на покрива беше демонтира-
на, но останаха каменни релефи с тога-
вашната символика.

В края на август трима депутати от 
предишното Народно събрание – Мар-
тин Димитров, Петър Славов и Методи 
Андреев – се обърнаха към съда с нас-
тояването да постанови задължителното 
слагане на националния герб на фасада-
та на новия парламентарен дом. Те прис-
тъпиха към тази необичайна молба към 
съда, след като дълго време водиха без-
плодна кореспонденция с председателя 
на парламента Цвета Караянчева.

риод са за преустройството на зала 
„Света София“ и за реконструкция-
та на електрическите, отоплителните, 
вентилационните и климатичните ин-
сталации, плюс ремонт по фасадата 
и покрива на сградата. Първата беше 
възложена през 2016 г., втората - в края 
на 2019-а.

И в двата случая - основен участник в 
консорциумите победители е компани-
ята „АТ Инженеринг 2000“ ООД, чийто 
мажоритарен собственик е Илиян Тер-
зиев, председател на Камарата на стро-
ителите в България от февруари 2018 г. 
Негов съдружник е Георги Пенев.

Очаква се и да бъдат поръчани два 
комплекта надписи за централния вход 
и пленарната зала - „Съединението пра-
ви силата". Те обаче все още липсват.

Пожарът, архивите, 
символите

Ремонтираната бивша зала „Георги Кирков“, която посреща депутатите. 

Централното фоайе на Партийния дом след ремонта. 

Опожарената фасада на Партийния дом, август 1990 година. 

От „Георги 
Кирков“ в 
„Света София“

Народните представители ще про-
веждат пленарните си заседания в зала 
„Света София“, която по времето на со-
циализма носеше името на партийния 
функционер Георги Кирков.

Залата е модернизирана, изграден е 
стъклен покрив, който ще позволява тя 
да има и естествено осветление. Напра-
вени са всички съвременни удобства 
за депутатите. Отделно има помещения 
за представителите на медиите, което 
силно ще намали неформалните общу-
вания, които бяха практика в кулоарите 
на досегашната парламентарна сграда.

Всичко това струва на българския да-
нъкоплатец около 40 млн. лв.

Много хора се възпротивиха срещу евтиното 
изпълнение на мебелировката. 

https://www.russianschool.com/
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Т
я не е от най-младите в тени-
са. Дори би могло да се каже, 
че е на прага, след който по-
вечето състезателки в големия 
тенис започват да залязват. Но 

след три години и два месеца, през кои-
то беше извън състезателните игрища, 
за да роди и да гледа детето си, Цветана 
Пиронкова се завърна ярко в големия 
тенис. Толкова ярко, че сътвори истин-
ска сензация.

Вече всички знаят как стана това. На 
Откритото първенство на САЩ по тенис 
в Ню Йорк представянето на Цветана 
Пиронкова

започна като приказка
но вече е история. Тя първо отстрани 
Людмила Самсонова, а след това поста-
вената под номер десет в ранглистата и 
бивша номер едно в света Гарбине Му-
гуруса. След това се пребори за побе-
да срещу французойката Ализе Корне 
и сега на четвъртфиналите я чака шес-
ткратната шампионка в Ню Йорк Серина 
Уилямс. Така невероятното представяне 
на Цвети Пиронкова продължава с чети-
ри победи на големия турнир.

За българката това ще бъде първи 
четвъртфинал в Ню Йорк, като досега 
тя не беше прескачала четвъртия кръг. 
В турнирите от Големия шлем Пиронко-

ва има полуфинал на „Уимбълдън“ през 
2010 г., както и два четвъртфинала - в 
Лондон през 2011-а и на „Ролан Гарос“ 
през 2016 г.

Срещу Серена Уилямс Цвети ще играе 
за трети път, като все още няма победа 

над нея.
Откритото първенство на САЩ е част 

от най-престижния и оспорван формат 
в тениса Големия шлем. Какво мотиви-
ра младата жена да направи сензация? 
След победата над Мугуруса Цвети каза 
пред медиите:

„Oпитах се да настроя играта си и да 
се боря за всяка точка. Да държа топката 
в корта, да я карам да се бори във всяко 
разиграване. Наистина много съм щаст-
лива, че

намерих пътя 
към победата

Най-много ми липсваше именно това - 
да играеш на корт пред голяма публика. 
Такава атмосфера няма никъде другаде. 
Със сигурност поех рискове да дойда 
точно тук след повече от три години из-
вън голямата сцена“.

Цвети не крие и че е била силно мо-
тивирана да играе добре. „Няма да крия, 
не съм имала особени очаквания на та-
къв голям турнир. Но това е добре до-
шло, щастлива съм. Аз се върнах, за да 
играя в големи мачове и да продължа-

вам напред“, каза още Цвети.
След няколко дни – на 13 септември, 

Пиронкова ще навърши 33 години. В те-
ниса е от четиригодишна, а в оспорва-
ните състезания в международния те-
нис – от близо двайсет години.

Цялото й семейство е от спортисти. 
Баща й, който е неин треньор, е бил ре-
публикански шампион по кану, майка й 
е многократна медалистка по плуване. 
Сестра й също е професионална тени-
систка, а брат й е треньор в тенисклу-
ба на „Локомотив“ и неин спаринг-парт-
ньор.

От такова семейство, където спортни-
ят дух е доминиращ, където навиците и 
режимът са закон, а поддържането на 
отлична спортна форма – задължение, 
не може да не се роди спортна звезда. 
Цветана е внучка на известния худож-
ник Енчо Пиронков. В България тя е

най-добрата тенисистка 
за 2011 г.

почетна гражданка на Пловдив от 2010 г.
Тя е пример за младите тенисисти. За 

това как се съчетава големият спорт с 
личния живот и с радостите на майчин-
ството. Ненапразно последният й успех 
донесе радост на многобройните почи-
татели на тениса у нас.

„Това, което се случва, е невероятно, 
нереално“, каза Цвети след последната 
си победа в Ню Йорк.

Българката участва в Ню Йорк със за-
щитен ранкинг, след като се оттегли от 
активната си кариера и стана майка.

„Имаше време, може би година и по-
ловина-две, след като станах майка, в 
което изобщо не мислех за тенис. След 
това започнах да мисля все повече за 
турнири. После ми се отвори тази въз-
можност да играя в Ню Йорк със защи-
тен ранкинг и това ми даде мотивация. 
Шансът е голям за мен“, добавя българ-
ката.

Пиронкова разкрива, че е получи-
ла голяма помощ за своята настройка 
от украинската състезателка Катерина 
Бондаренко. „Тя е близка моя приятел-
ка и също се завърна в тура, след като 
роди второто си дете. Получих доста съ-
вети от нея“.

Победа след победа: Приказката 
на Цвети Пиронкова в Ню Йорк
XБългарката изненада всички и себе си с невероятна игра и спортен дух
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Б
ългарин е новият световен 
шампион в онлайн покера. 
През нощта на събота сре-
щу неделя Стоян Маданжиев 
спечели главното събитие на 

Световните онлайн серии за тази годи-
на.

Турнирът бе с рекорден награден 
фонд, от който българският картоиграч 
спечели най-тлъстия пай - 3 904 685 до-
лара! Досега в историята на онлайн по-
кера никой играч не бе заработвал сума 
с подобен размер.

Общо в състезанието се включиха 
близо 6000 участници, които се бориха 
за разпределението на рекордните 27 
559 500 долара. До последната фаза дос-
тигнаха 38 от тях, сред които и Маданжи-
ев. Това бе третият тур, който се проведе 

6 дни след втория.
Последни в играта останаха нашето 

момче и китаецът Уенлин Гао.

Маданжиев успя 
да се справи

с азиатеца и да триумфира в турнира.
Гао като втори в подреждането при-

бра 2 748 605 долара.
С печалбата от 3 904 685 Маданжиев 

умножи почти 800 пъти своята инвести-
ция от 5000 за вход в надпреварата.

Българинът не бе сред фаворитите 
преди турнира и победата му се прие 
като грандиозна изненада.

Преди това състезание общата пе-
чалба на Маданжиев от онлайн покера 
се равняваше на скромните на фона на 
близо 4-те милиона 32 500 долара.

Българин триумфира в онлайн 
покер, взе $4 млн. награда
XСтоян Маданжиев спечели главното събитие на Световните онлайн серии

1270 м под земята! Българка 
слезе в пропастта Морджа

Българка слезе на 1270 метра под 
земята. Пещернячката достигна тази 
дълбочина в пропастта Морджа в 
Турция.

50-годишната Яна Дублева от Со-
фия и още трима българи - Теодор 
Кисимов, Константин Стоилов и Ки-
тен Топалов, се завърнаха тази сед-
мица от международна експедиция 
в пещерата, която е на път да стане 
най-дълбоката в Турция. Миналото 
лято български екип, в който Теодор 
Кисимов също участваше, достигна 
минус 1210 метра дълбочина. Тази 
година са стигнали до 1285 метра.

„На около -1270 ни спря сифон. 
Гмурна се водолаз да го провери и 
по негови думи сифонът е много го-
лям и дълбок. 

В едно разклонение пак стигнах-
ме до езеро - сифони 2-3 на брой, 
там малко по-дълбоко стигнахме, с 
около 15 метра“, разказа пред БНР 
Теодор.

Достигнатата дълбочина, чиято 
точност тепърва ще се уточнява, е 
голямо лично постижение за Яна Ду-
блева, тъй като много малко българ-
ки са били на повече от минус 1000 
метра.

https://www.facebook.com/www.mdmtruckrepair/
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Г
одината е 1947-а. Мястото – ра-
йонът около древното селище 
Кумран, Палестина. Пролет е. 
Трима млади бедуини – номади, 
обикалят скалистите и песъчли-

ви покрайнини на Мъртво море. Исто-
рията преразказва списание „ОСЕМ“. По 
време на една от почивките, когато ов-
чарите спират да напоят животните си, 
единият от младежите се отделя от гру-
пата. Както се разхожда, той хвърля ка-
мък по посока на една от намиращите се 
в близост пещери и чува звук от чупене 
на съд.

„Съкровище“ – убеден е младежът.

Бързо изтичва да съобщи 
на другарите си 
за находката

на която се е натъкнал. Нощта обаче 
вече пада. Затова бедуините решават да 
изчакат до следващия ден. На сутринта 
тримата приятели се отправят към мис-
тичната пещера. С голямо разочарова-
ние откриват, че в нея няма скрито съ-
кровище от жълтици и накити, а само 
колекция от глинени гърнета и скрити в 
тях пергаментови ръкописи.

Младите овчари не си дават сметка 
какво грандиозно откритие са напра-
вили, намирайки Древните ръкописи от 
Мъртво море, известни още като Кум-
рански ръкописи. Те представляват

набор от над 
800 отделни текста

оказали се от огромно значение по-къс-
но в библейски и исторически план. Те 
са разделени на над 25 000 различни 
парчета, които учените разчитат и под-
реждат и до днес. Всъщност се оказва, 
че откриването на ръкописите е най-го-
лямата археологическа находка на 20-и 
век.

Свитъците от Мъртво море се оказ-
ват артефакти на повече от 2000 годи-
ни. Те съдържат третия най-стар ръко-
пис на Стария завет, както и множество 
други небиблейски текстове, които сви-
детелстват за различните течения в юда-
изма в този период. Предполага се, че 

свитъците са

написани от древна 
местна секта – есеи

оттеглили се от официалната църква 
и религия. През 1956 г. в 11 пещери в 
местността край Кумран са открити още 
множество подобни свитъци.

Може би си спомняте онази част от 
Библията, наречена Големият потоп. В 
нея се разказва как хората на Земята 
станали лоши, крадели и убивали ближ-
ните си. Бог се ядосал и решил да изпра-

ти огромно количество вода, което

да потопи и изтреби всички
живи същества 

на планетата. Той решил да пощади 
единствено Ной, жена му и тримата им 
синове Сим, Хам и Иафет заедно със съ-
пругите им.

Този факт кара езотериците да се за-
питат:

„Защо точно Ной и неговите най-близ-
ки хора са пощадени?“

Едва ли Ной е бил единственият до-

бър и предан християнин, спазващ бо-
жията воля и заповеди.

Това, което не е казано за Ной в офи-
циалната Библия, е записано в Свитъци-
те от Мъртво море. А именно, че той бил 
необикновено същество още от самото 
си раждане. Той „можел да освети стаята

само с помощта 
на собствените си очи“

Поне така твърдят Ръкописите от 
Мъртво море. Там е записано още, че 
бащата на Ной – Ламех, се чудел дали 
това дете е негово, защото не приличал 
на обикновените деца. В ръкописите се 
твърди, че очите и кожата на Ной излъч-
вали мистериозно сияние. Окултистите 
стигат дори още по-далече. Според ня-
кои теории Ной е възможно да е бил из-
вънземно същество от по-висша раса, 
дошло на Земята, натоварено с мисия-
та да спаси Земята, човечеството и всич-

ки живо на този свят. И това наистина се 
случва според библейските писания. 

Прокрадва се и въпросът дали Голе-
мият потоп не е

дело на същата тази 
извънземна цивилизация

изпратен от нея, за да прочисти тотално 
създаденото дотогава земно човечест-
во. Тук се намесва и теорията, че богове-
те, които почитали нашите прадеди, не 
са били нищо друго освен извънземни, 
осъществяващи контакт с хората.

Каква е истината, никой не може да 
каже със сигурност. Остава ни да гадаем 
и да тълкуваме нещата по свой собствен 
начин и убеждения. Едно обаче е сигур-
но – Ной е бил необикновено същество, 
от която и страна да погледнем негова-
та история и привилегията той и семей-
ството му да останат единствените живи 
хора след Големия потоп. В него е има-
ло нещо свръхчовешко, нещо повече от 
това, което са имали и са били обикно-
вените хора. А дали това се дължи на из-
вънземния му произход, или просто на 
силната вяра и отдаденост към Бога, ос-
тава загадка и до днес.

Древни свитъци: Ной не е бил от тази 
планета, пратен е с мисия да я спаси

XОвчари откриват Кумрански ръкописи през 1947 година в Палестина

Светилището на книгата, 
където се съхраняват ръкописите. 

Древните свитъци са изключително запазени. 

Сн.: iStock

Овчарите случайно намерили свитъците, скрити в глинени делви. 
Сн.: pixabay.com

Сн.: pinterest.com

Мозайка, изобразяваща Ноевия ковчег. 

Сн.: pixabay.com
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Не си мислете, че Брад Пит 
е бил във Франция само за 
да заведе новото си гадже в 

своя замък. Основната цел на пъту-
ването на актьора дотам е да уточ-
ни подробности около излизането 
на неговото шампанско розе, което 
носи марката „Fleur de Miraval“.

Лимитираната серия е произве-
дена в сътрудничеството с извест-
ната винарска фамилия Перин, с 
която Брад си партнира и за други 
видове алкохол преди време.

Шампанското розе ще се прода-
ва в САЩ през октомври, като само 
една бутилка струва $390. То съдър-
жа 75% грозде шардоне, като оста-
налите 25% са от пино ноар. Отле-
жало е в бъчвите на шатото близо 3 
г., преди да бъде бутилирано. За да 
бъде защитено от слънчевите лъчи, 
то ще се продава в тъмно стъкло.

Ариана Гранде с нова прическа 
за есента

Куче, изгубило бебенцата си, е намерило уте-
ха в осиновяването на три осиротели ко-
тенца. Трогателната история на Джорджия 

- женска от смесена порода, която е приела като 
свои останалите без майка котенца и ги обгрижва 
старателно, е споделена от Анита Оса.

Джорджия е намерена самотна и в напредна-
ла бременност на бензиностанция и е доведена в 
приюта, намиращ се във Финикс, Аризона. Въпре-
ки положените усилия от служителите, кученцата 
й се раждат преждевременно и не оцеляват, оста-
вяйки майката потънала в скръб.

В затрогващо видео, споделено от приюта, се 
вижда как Джорджия с обич се грижи за котеш-
ките бебенца, сякаш са нейни собствени - ляга по 
гръб, за да могат да сучат.

Американският илюзионист Дейвид Блейн 
се издигна на височина 7,6 км над пустиня 
в Аризона с 52 балона, пълни с хелий, и ка-

цна с парашут.
„Вълшебно е - каза магът по време на номера 

по радиото на екипа си. - Сякаш се нося във въз-
духа.“

Полетът продължи около час от старта от плат-
форма в пустинята до град Пейдж до кацането. 
Блейн използва специално устройство, за да съз-
даде впечатление, че лети, държейки с една ръка 
куп балони. Всъщност теглото на тялото и нато-
варването падаха върху устройство, прикрепено 
към тялото на мага. Той пускаше малки тежести, 
за да се издига. На определена височина, къде-
то летят самолети и въздухът е твърде рядък, той 
сложи кислородна маска.

Куче осинови  
осиротели котенца

Зрелищен полет с балони 
над пустиня в Аризона

Юбилей: Васил Найденов  
стана на 70

Брад Пит пуска  
свое шампанско розе

Както някои свои колеги, изпълнителка-
та използва видеонаградите на MTV, за 
да покаже новата си визия, част от коя-

то е омбре ефектът с леки руси отенъци.
Качвайки се на сцената, за да изпълни 

„Rain On Me“ заедно с Лейди Гага, Ариана се 
появи с вързана на две опашки коса, всяка 
от които е леко издухана навън, в основата 
си е тъмнокафява, а в краищата - светлору-
са.

Все пак Гранде не изневерява на стила си, 
като отново прибира дългия си бретон на-
страни и носи сладки конски опашки като 
същинска кукла Барби.

Последвайки примера на Лейди Гага, коя-
то смени няколко различни маски за сце-
ничните си тоалети на наградите, младата 
изпълнителка се снима със своята - черна, 
украсена с кристалчета.

Един от най-обичаните български 
певци, големият Васил Найденов, 
отпразнува 70-годишен юбилей. 

Неговите песни са едни от най-обича-
ните музикални творби в историята на 
българската поп музика.

Вечният български глас е роден на 
3 септември 1950 г. в София. Музикал-
ната си кариера започва като вокал на 
рок група „Диана Експрес“, с които из-
пява песента „Синева“. Кариерата му на 
самостоятелен изпълнител бележи от 
1979 г. със саундтрака към едноимен-
ния филм „Адаптация“.

През годините славата на талантли-
вия певец се разпростира във всеки 
край на България, а и отвъд нея. Люби-
мият певец на няколко поколения бъл-
гари е изпял едни от най-емблематич-
ните песни в историята на българската 
музика.
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Вдъхновени от паяците, учени от Германия 
разработиха уникален антибактериален ма-
териал, който може да елиминира риска от 

зараза и да улесни лечебния процес.
Материалът гарантира активното възпроиз-

водство на човешки клетки, което го прави под-
ходящ за използване за превръзки върху рани, 
при трансплантация на кожа или всякакъв тип 
имплантация.

Рискът от инфекция е елиминиран не чрез ток-
сично въздействие върху патогените, а благода-
рение на структурата на материала, която прави 
невъзможно за тях да се прикрепят към повърх-
ността.

Наноструктурният материал е базиран върху 
протеини от паяжина и предотвратява появата на 
бактерии и гъбички, като същевременно регене-
рира човешка тъкан.

Както всеки току-що станал родител знае, 
сънят често „отлита през прозореца“ с поя-
вата на бебе. Именно такъв е случаят с Ради-

ка и Барат Патил от САЩ, които търсейки облек-
чение за собствения си нарушен сън, са вложили 
инженерните си познания в създаването на умно 
бебешко креватче.

Разработката им, задвижвана от изкуствен ин-
телект, комбинира в едно бебефон, люлка, кошче 
и креватче.

Семейство Пател разработват умното креватче 
за първото си дете, използвайки патентован без-
шумен люлеещ механизъм, комбиниран с набор 
от камери за наблюдение на бебето и предаване 
на данните на живо чрез приложение за смарт-
фон.

Според проучване жените, които наскоро са 
родили, губят средно по един час сън на нощ.

Родители създадоха умно 
бебешко креватче

Джъстин и 
Хейли Бийбър 
подкараха АТВ 
в планината
Джъстин Бийбър не си губи времето. Подгот-

вяйки новия си албум, певецът намери на-
чин да избяга от забързания начин на живот 

и потърси спокойствието на планината. Той подка-
ра АТВ заедно със съпругата си и сподели снимки 
от тяхната разходка с машините на четири гуми. На 
тях и двамата са със спортни екипи „Drew“, целите 
изцапани с прах.

23-годишният модел е със скиорски очила на 
главата, които най-вероятно е носила, за да кара 
по-добре из стръмните планински склонове и не 
се притеснява за очите си.

По-късно двойката сподели как се разхожда из 
гората на фона на залез слънце.

Моделът призна, че се опитва да помага на съ-
пруга си в борбата му с акнето и другите неприятни 
диагнози, които има.

Хари и Меган подписаха 
договор с Neftlix
Херцозите на Съсекс са подписа-

ли договор с онлайн платформа-
та Ne¥ix, с която ще изпълнят мно-

жество проекти. Двойката най-вероятно 
ще продуцира филми и сериали, вклю-
чително такива със сценарий, докумен-
тални ленти и програми за деца.

„Нашата цел е да създадем съдържа-
ние, което информира, но в същото вре-
ме дава и надежда“, казват двамата.

Двамата допълват, че родителство-
то ги е вдъхновило да направят тази 
крачка и да създадат програма. Според 
двойката, огромният обхват на Ne¥ix ще 
позволи на бъдещите проекти да повли-
яе на повече хора. Меган и Хари вече 
работят по две неща - иновативен доку-
ментален филм за природата и анима-
ция, която е посветена на жените.

Александър Сано и Нели 
празнуват годишнина
Шест години щастлив брак праз-

нуват Александър Сано и съ-
пругата му Нели Атанасова. 

По този повод актьорът сподели тяхна 
обща снимка от сватбата във Facebook 
и я поздрави. На кадъра Сано е обгър-
нал любимата си с ръка, като и двамата 
гледат в една посока.

Двойката е избрала да отпразнува 
годишнината си на родното Черномо-
рие.

Александър сподели, че със съпру-
гата му събират тен в Несебър. И за да 
бъде шеговит с феновете си, както ви-
наги, Сано качи кадър от калните бани 
в Поморие, където се е омазал до уши 
с морска луга.

За съжаление почивката на семей-
ството е била развалена за кратко, 
след като турски хакер е използвал 
профила на актьора, но след това той 
сподели, че успял да си го върне.

Заради паяци сътвориха 
антибактериален материал
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Джейми Лин, по-малката сестра на поп звез-
дата Бритни Спиърс, става попечител на 
фонда на певицата. Според правните доку-

менти Джейми Лин е назначена за попечител на 
SJB Revocable Trust, фонд, който Бритни създаде 
през 2004 г., за да защити огромното си състояние 
и да осигури финансовото бъдеще на децата си.

Докато Спиърс е жива, в документите се каз-
ва, че тя е „единственият бенефициент“ на фон-
да. Така Лин ще може да управлява имуществото 
и паричните средства на сестра си.

Преди това баща й Джейми имаше почти пълен 
контрол над финансите на Бритни. Адвокатите на 
певицата обаче искат да го лишат от възможност 
да управлява финансите на дъщеря си, защото 
феновете са убедени, че краде парите й.

Крокодил бе забелязан в река в Централна 
Германия. Еднометровото влечуго е било 
заснето в Ортенберг, на 38 км североизточ-

но от Франкфурт. То не представлява заплаха за 
хората, но въпреки това земеделските стопани в 
района са предупредени да бъдат нащрек, а соб-
ствениците на домашни кучета да ги разхождат 
само на каишка.

През почивните дни властите в Източна Герма-
ния наложиха забрана за плуване в местен учас-
тък на река Унструт, след като и там бил забелязан 
крокодил. Досега все още няма доказателства, че 
влечугото е в района, но според експерти, ако на-
истина е било там, вече би могло да е стигнало до 
Хамбург. Смята се, че този случай няма връзка с 
крокодила в Ортенберг.

Парите на Спиърс  
отиват при сестра й

Крокодил се появи  
в река в Германия

Радина Думанян е бременна

Адел получи силна подкрепа от 
различни звезди, след като се пус-
на по бански в цветовете на Ямай-

ка. Певицата, която свали повече от 20 кг 
през последните месеци, качи свое сел-
фи в социалните мрежи, на което пози-
ра по клин, горнище от бански и жълти 
пера на гърба. Нестандартната й визия е 
по повод карнавала в „Нотинг Хил“, кой-
то се провежда от десетилетия във Ве-
ликобритания, само че заради панде-
мичната обстановка този път бе онлайн. 
И докато много фенове на британката 
я аплодираха, се намериха и хейтъри, 
които я обвиниха, че поругава култур-
ното наследство и традиции на Ямайка.

Сред първите, които я защитиха, бе 
черната перла Наоми Кембъл, чиято 
майка е от Ямайка.

Звездите на Ямайка  
защитиха Адел

Карди Би стана  
лице на Balenciaga

Карди Би е новото лице на 
модна къща Balenciaga. По 
думите на 27-годишната ра-

пърка тя още не може да забра-
ви вълнението си, когато се раз-
хождала на Таймс Скуеър и видяла 
билборд със своя лик. Сега изпит-
ва подобно чувство, когато й съ-

общили, че реклами с нея са из це-
лия Париж.

В най-новата кампания на мар-
ката Карди позира на зелена по-
ляна, която е пълна с шарени 
детски играчки. Край нея тя е ос-
тавила бялата си кожена чанта на 
Balenciaga.

За снимката Карди носи черна 
сатенена рокля с дължина до зе-
мята. Косата й пък е оформена на 
каре. В социалната мрежа певица-
та показа, че реклама с нея е по-
ставена на стената на Лувъра в 
Париж. Карди през годините си съ-
трудничи с различни дизайнери.

Актрисата Радина Думанян е бре-
менна. След като нейните ко-
лежки и близки приятелки Луиза 

Григорова и Весела Бабинова съобщи-
ха, че са в очакване на своите първи 
рожби, тя ги последва, като обяви 
щастливата новина във Facebook. „Има 
нещо в мен“, написа звездата от сери-
ала „Откраднат живот“ към кадъра.

На снимката Радина е край морския 
бряг, седнала върху надуваем пояс с 
еднорог. В лявата си ръка тя държи 
снимка на бебето от ехограф.

Кулинарията, най-вече здравослов-
ните торти и сладкиши, са страст на Ра-
дина Думанян. По време на социална-
та изолация тя се развихри в кухнята и 
показа колко хубави десерти без захар 
и глутен може да прави. Тогава нейни 
приятели й признаха, че си е сбъркала 
професията.
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Бившата съпруга на основателя 
на Amazon Джеф Безос - Ма-
кензи Скот, стана най-богатата 

жена в света, след като акциите на 
Amazon поскъпнаха. Това идва на 
фона на пандемията от коронави-
рус, в която повечето хора предпо-
четоха да пазаруват онлайн.

Скот, която притежава 4-процен-
тен дял в гиганта за електронна тър-
говия, добави още 30,3 млрд. дола-
ра към банковата си сметка през 
последната година, а това повиши 
нейното лично богатство до заше-
метяващите 67,4 млрд. долара, съ-
общи Bloomberg.

Бившият съпруг на Скот продъл-
жава да бъде най-богатият човек в 
света с нетна стойност от 205 мили-
арда долара, заемайки позицията 
си номер едно в индекса на милиар-
дерите на Bloomberg.

Смъртта на близък приятел потикна ирланд-
ската певица О'Конър да стане медицински 
асистент и по-късно този месец тя ще пре-

мине специално обучение.
53-годишната певица ще премине курс по обу-

чение за палиативни грижи, които са фокусирани 
върху превенцията на страданието на пациенти-
те. Тя признава, че травмиращият спомен, който 
има за деня, в който е починал неин близък при-
ятел, я е провокирало да смени певческата си ка-
риера с тази на медицински асистент.

„В продължение на години исках да завърша 
този курс, но така и не можах да намеря време, 
сега съм свободна от турнета“.

Обучението по палиативни грижи ще отнеме не 
по-малко от година, но певицата е развълнувана, 
че ще получи заветната диплома.

Шиниъд О'Конър става 
медицински асистент

Отрова от европейска медоносна пчела е 
изключително ефективна в унищожаване-
то на клетките на труднолечим рак на гър-

дата.

В изследването е използвана отрова от 312 ме-
доносни и земни пчели, за да се проучат свой-
ствата й за борба с рака. Учените установяват, че 
отровата и основният й компонент мелитин бър-
зо причиняват смъртта на „тройно негативния 
рак на гърдата и клетките му с HER-2“.

Освен това отровата действа така и при кон-
центрация, която не вреди на нормалните клетки.

Тройно негативният рак на гърдата се наблюда-
ва при 10 до 15 на сто от всички случаи на рак на 
гърдата, посочват специалисти. В момента няма 
клинично ефективно лечение на този вид забо-
ляване. 

48-годишната рап легендата 
Снуп Дог пуска своя марка 
джин „ИНДОГО“ (INDOGGO). 

Рапърът, който пусна песента си „Gin and 
Juice“ през 1994 г., влиза и на пазара на 
алкохол.

„Нямам търпение светът да опита мо-
ята версия джин. Когато през 1994 г. на-
писах „Gin & Juice“, писах за добри чув-
ства и за преживяното и песента се 
превърна в глобален химн. Създавайки 
INDOGGO, исках да вдъхна нов живот на 
тези чувства“, каза рапърът.

Пред сп."Пийпъл“ той уточни, че джи-
нът му няма равен в света.

Напитката излиза първо на пазара в 
Калифорния, от чийто стил на пълен ре-
лакс е повлияна смесицата от вкусовете 
на джина. В другите щати на САЩ питие-
то ще се продава от идната година.

Ъшър има специална новина, която иска 
да сподели с феновете си - отново ще 
става баща! Според E!News приятелка-

та на рапъра - Джен Гоичеа, е бременна с пър-
вото им дете. Двойката е много развълнува-
на и няма търпение да посрещне наследника 
си. Щастливата новина идва само няколко дни 
преди първата годишнина на двамата. Ъшър и 
Джен бяха забелязани заедно през 2019 г., ко-
гато посетиха концерт.

Бебето ще е трето за Ъшър, но първо с тази 
му половинка. Рапърът има два сина от би-
вшата си съпуга Тамека Фостър. Изпълните-
лят се ожени за модната стилистка през 2007 
г., но само две години по-късно последва раз-
вод. Въпреки раздялата двамата са приятели 
и до днес и се грижат заедно за децата си.

Снуп Дог пуска своя  
марка джин

Отрова от пчели убива 
рака на гърдата

Рапърът 
Ъшър ще 
става баща

Бившата на Безос  
е най-богатата жена в света
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П
о света има места, които 
смразяват кръвта във ве-
ните. Те са страшни, злове-
щи, будят ужас. Тези места 
са разхвърляни на различ-

ни географски ширини по Земята. На-
мират се в планини, океани, гори, рав-
нини, мостове...

За повечето от тях няма обяснение за 
трагедиите, които се случват там. Ето ня-
кои от тези места:

Островът на куклите
Изоставен остров, чието единствено 

население са ужасяващи детски кукли. 
През 1950 г. отшелникът Хулиан Санта-
на Барера, прекарал цeлия cи живoт в 
yeдинeниe, започнал да колекционира 
кукли от кофите с боклук и да ги окачва 
по дърветата на острова, разположен 
южно от Мексико сити. Той правил това 
в памет на малко момиченце, което се 
удавило на острова. Легендата разказ-
ва, че Сантана открил кукла близо до 
мястото, където е починало детето, и за-
почнал да събира тази зловеща колек-

ция, за да успокои духа му. По ирония на 
съдбата, самият Барера намира кончи-
ната си по същия начин през 2001 г.

Ръката на пустинята
Впечатляващата каменна скулптура 

изглежда така, сякаш гигантски човек 
протяга ръката си изпод пясъка на Ата-
кама и приветства със „здравей“.

11-метровата скулптура се намира 
недалеч от Антофагаста. Авторът Ма-
рио Ираразабал казва, че този внуши-
телен паметник символизира самотата, 
несправедливостта и безпомощността. 
Тъжното място е популярно и редовно 
посещавано от туристи.

Църквата „Свети Георги“
Освен обител на вярата и спасението, 

„Св. Георги“ побира в себе си и най-го-
лемите човешки страхове. Тя неслучай-
но е наричана най-ужасяващата църква 
в света.

Намира се в селището Лукова в Чехия 
и е изоставена от 1968-а, след като част 
от покрива се срутва по време на погре-
бална церемония. Повече от 30 г. след 
това никой от местните жители не влиза 
в нея. Те смятали, че случилото се е пре-
дупреждение от Бог. 

Артистът Якуб Хадрава сътворява и 
слага в църквата молещи се скулптури, 

което още повече допринася за злове-
щото усещане. Призрачните фигури на-
подобяват живи хора, обвити в плат, 
които изпълват пейките на църквата.

Висящите ковчези
На остров Лузон във Филипините се 

намира селцето Сагада, където все още 
има следи от древен погребален ри-
туал. Ковчези висят от ръба на скали-
те. Суверията сред местните гласят, че 
колкото по-високо е ковчегът, толкова 
душата на покойния е по-близо до Рая. 
Племето игорот са погребвали своите 
мъртви във висящи ковчези, прикрепе-
ни към скалите, в продължение на мно-
го години. Смятало се, че това ги сбли-
жава с духовете на предците им.

„Христос от бездната“
Една от най-интересни забележител-

ности на Портофино, особено за гмур-
качите, е подводната статия „Христос 
от бездната“. Статуята е изработена от 
бронз и е дело на Гаудо Галети. Висока е 
два метра и половина и е поставена във 
водата на 22 август 1954 г. Намира се в 
близост до мястото, където през 1947 
г. умира първият италиански гмуркач - 
Дарио Гонзати. 

Статуята изобразява Спасителя в цял 
ръст, с вдигнати към небето ръце, да-
ващ благословия за мир и закрила над 
хората, свързали живота си с морето. 
Изградена е като символ за защита на 
рибарите, моряците и гмуркачите.

X„Христос от бездната“ благославя моряци и гмуркачи

Зловещите места на Земята

ЛЮБА  
МОМЧИЛОВА

luba@bg-voice.com

Ръката на пустинятаОстровът на куклите

Църквата „Свети Георги“

Висящите ковчези „Христос от бездната“
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http://sttransport.net/
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https://www.gosarpinos.com/

